A testületi ülésen történt…

A képviselő-testület legutóbbi ülését 2014. március 27. napján
tartotta.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását követően első napirendi pontként tárgyalta a
tömegközlekedés helyzetéről szóló beszámolót. Ennek során a
Körös Volán Zrt, valamint a Máv-Start Zrt. írásos formában adott
tájékoztatást, a képviselői személyesen nem jelentek meg. A
Jászkun Volán Zrt. írásos anyagot nem küldött, képviseletében
Török József adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a
versenyképesség növelése a cél. Ennek érdekében két éve új
autóbuszok beszerzése történt. A 2013. évben a 180 autóbusz összesen 12,8 millió km-t futottak és mindegy 15.235 fő utast szállítottak, a tavalyi évben 12.000 utassal több fő vette igénybe
szolgáltatásukat. Dévaványát érintően munkanap 13, szombaton
10, vasárnap 8 járat szolgálja az utazni szándékozókat. A Máv-Start
Zrt. tájékoztatójában leírta, a településről kiszámítható eljutási
lehetőséget biztosítanak a megyeszékhelyre, a járásközpontba, a
fővárosba, valamint Szeghalmon át Vésztőre. A Füzesgyarmat –
Püspökladány – Debrecen felé utazóknak Szeghalmon mindkét
irányban csak másfél óra várakozás után van csatlakozásuk. Ennek
ellensúlyozására iskolai időszakban egy pár betétvonat közlekedik.
A Körös Volán Zrt. a 2013/2014. évi menetrendjébe nem vezetett
be érdemi menetrend módosítást. Az idei évben sem várható
lényegi változás. A szolgáltatás feltételei, a minőségi paraméterek
nem változtak az elmúlt években. A képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta a beszámolókat.
A képviselő-testület második napirendi pontként a lakosság
helyzetének értékeléséről és a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót tárgyalta. Az
anyag részletesen kitért a bizottság hatáskörébe tartozó ügyekre, a
pénzbeli-természetbeni ellátásokra, a támogatási formákra
(átmeneti segélyezés, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
adósságkezelési szolgáltatás, szociális bérlakás ügyek, fiatalok
életkezdési kiegészítő támogatás) rendszerezve és bemutatva
azokat. A 2013. évben a szociális normatíva az előző évhez képest
jelentős összeggel csökkent, mivel a lakosságszám arányában adott
támogatások a járási hivatalhoz átkerült rendszeres pénzellátások
normatívája kikerült a település mutatószámaiból, és sajnos a
népesség tovább fogyott. Átmeneti segélyt a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére lehet
megállapítani, az elmúlt évben ilyen jogcímen 15.559,- eFt került
kifizetésre. Az átmeneti segély keret felhasználás tartalmazza a
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat keretin
belül biztosított 13 fiatal részére 2013. évben megítélt 660.000,Ft-ot, a méh-nyakrák elleni védőoltásra rászorultság alapján megállapított támogatást, valamint a Szociális Földprogram keretében
biztosított támogatás összegét. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül a gyermek és fiatal felnőtt, ha a gondozó család
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.
Az elmúlt évben ilyen jogcímen 3.836,- eFt került kifizetésre. A
Szociális és Egészségügyi Bizottság tavaly 23 alkalommal
ülésezett, ahol összesen 3.060 db egyedi kérelemmel foglalkozott,
ez ülésenként átlagosan 13 ügyben való döntést foglal magába,
főként egyedi szociális tárgyú, pénzbeli ellátás iránti kérelmeket,
de a bizottság dönt egyes bérlakás iránti kérelmekben, illetve döntés
előkészítést végez a képviselő-testületi ülésekre. A képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag fogadta el.
A képviselő-testület harmadik napirendi pontként a Szociális
Földprogramról szóló beszámolót vitatta meg. A program célja,
hogy a szociálisan rászoruló családokat, egyéneket segítse, így a
saját maguk által megtermelt javakkal jobbá tehetik életüket, illetve
a tartósan alacsony jövedelmű háztartások gazdasági aktivizálása,

tevékenységük bővítése értékteremtő munka lehetőségének biztosításával. A program két részre, növénytermesztésre és állattenyésztésre tagolódik. Az előbbinél – összesen 7 család részére –
az 1-2 fős családok legfeljebb 400, három és többfős családok
legfeljebb 500 nm nagyságú ingyenes földhasználat keretében
gazdálkodhattak. Az állattenyésztés – mely teljes egészében saját
forrásból került megvalósulásra - terén napos baromfi kihelyezése
mellett döntött a testület, melynek lényege, hogy a kedvezményezettek 25 vagy 50 db naposcsibét kapnak 20 vagy 40 kg
baromfi indítótáppal. Az elmúlt évben 325 családnak 11.625 db naposcsibe és indítótáp került kiosztásra, 2.554.771.-Ft értékben. A
képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót.
A képviselő-testület negyedik napirendi pontként a 2014. évi
közbeszerzési terv elfogadásával kapcsolatos előterjesztést tárgyalta, illetve a jogszabályi változásokat figyelembe véve, azok
beépítésével egyhangúlag elfogadták azt.
A képviselő-testület napirenden kívül hallgatta meg a KalászNet
Kft. képviseletében Siklósi Csabát. Tájékoztatójában elmondta,
hogy bővül az internet sávszélessége és javul a betáplálás, az internet csomagok, illetve a jelenlegi „csomag” struktúrák változnak.
Nem változnak viszont a műsorcsatornák. Hosszabb távú terveik
között szerepel a digitális tv bevezetése. A tájékoztató egyhangúlag
elfogadásra került.
A képviselő-testület a bejelentések kapcsán többek között döntött
még a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról
szóló rendelettervezetről. A képviselő-testület az előterjesztéstől
eltérően a támogatás mértékét 250.000.-Ft visszatérítendő, ill.
250.000.- Ft vissza nem térítendő, a foglakoztatási kötelezettség
időtartamát 2 évre módosítaná. A módosításokat a TVI-nek állásfoglalásra meg kell küldeni. Döntésre az állásfoglalás megérkezése
után kerülhet sor. A képviselő-testület döntött a munkahelyteremtő
és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási tervezet és pályázati felhívás elfogadásáról. Erre a célra 2014.
évben 10.000.000,- Ft került elkülönítésre. Megtárgyalásra került
a településre vonatkozó Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés
Helyi Programja (LA 21). Az LA 21 feladata egy adott településre
vagy településcsoportra a helyi hatáskörben befolyásolható fejlődés
olyan helybeli alakítása, amely az életminőség, környezeti állapot
javítását, valamint a helyi erőforrások tartalmas, azaz nem kimerítő
hasznosítását célozza. A program azzal a kiegészítéssel került elfogadásra, hogy a településen megvizsgálásra kerül egy fedett uszoda létesítésének lehetősége. A létesítmény a Nemzeti
Alaptantervben javasolt úszóoktatás megvalósítását, a Dévaványai
Sportegyesület úszószakosztályának a téli edzések lebonyolítását,
valamint az iskola mindennapi testnevelés megvalósulását, a szabadidősport lehetőségeinek kiszélesítését segítené. Egyhangúlag
elfogadásra került a Pietas Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolója, azzal, hogy testület eltekint a Kft. 30 %-os önkormányzati rész befizetésétől és nem kíván 10 %-kal emelni a sírhelyek költségén. A civil szervezete támogatására 14.100 e. Ft
előirányzatot biztosított a képviselő-testület. A benyújtott
kérelmekről a költségvetés elfogadása után kerül sor. Döntésre 21
db támogatási kérelem érkezett a civil szervezetek részéről. A
kérelmek alapján az igény 12.579.854,- Ft. Elfogadásra került a
városközpontban 41 db aszfaltos gépjármű parkoló kialakításának
kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívás. A képviselő-testület
a Jéggyár u. 2. sz. alatti ingatlan megvásárlása mellett döntött. Az
ingatlan a dévaványai lakosok közcélú hasznosítására, főképp a fiatalok érdekében kívánja hasznosítani. Az ingatlanért 880.000, -Ft
vételárat ajánl fel a tulajdonosnak. Elfogadásra került a vízterhelési
díjak mértéke. A 2014. évi összegek a lakossági fogyasztók
körében 5,40 Ft/m3 + ÁFA; önkormányzati fogyasztó esetében
7,60 Ft/m3 + ÁFA; hatósági díjas fogyasztó esetében 11,40 Ft/m3
+ ÁFA; a szippantott szennyvíz 17,10 Ft/m3 + ÁFA. Megtárgyalásra került a 2014. évi városnapi rendezvény vendéglátás ellátására kiírt pályázatok. A beérkezett két pályázat közül egy a
beadási határidőn túl érkezett.
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A képviselő-testület a pályázat győztesének Kónya István, Dévaványa Kodály Zoltán u. 10. sz. alatti vállalkozót hirdette ki. A
képviselő-testület az Autós Csárda által - 2014. május 2-3-án megrendezésre kerülő Majális rendezvény sikeres megvalósulása
céljából színpad és sátor biztosításával járul hozzá. Egyben a Csárda
500 db szívószálas gyümölcsitallal járul hozzá a Gyermeknapi rendezvényhez. A képviselő-testület köszönettel fogadta a felajánlást.
A képviselő-testület a további napirendek témáiban zárt ülést tartott
és döntött a Dévaványa Sportjáért elismerő cím kitüntetettjéről, illetve otthonteremtési támogatás odaítéléséről.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2014. április 24. napján
15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. A 2013. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról
szóló jelentés.

2. A 2013. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és az egyszerűsített
mérleg közzétételéről döntés.
3. A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az DÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében.
4. Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő cím
2014. évi kitüntetettjéről.
5. Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő cím
2014. évi kitüntetettjéről.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket!

A polgármester válaszol...

2013-ban TAO pályázati kiíráson (vállalatok társasági-adó
alapjának terhére sportszervezetek támogatása) több mint 9 millió forintot nyert a sportpálya fejlesztésére, mely 30 %-os önerejének finanszírozását és – az egyesülettel való megállapodás
alapján – a pályázat megvalósítását is az önkormányzat vállalta.
A pályázatból többek között a pálya körül korlát, játékos kijáró
és a pálya fűmaggal történő rávetése valósult meg. Az egyik legnagyobb tétel a pályázaton belül a pálya felszínének szerkezeti
javítása, melynek során a pályatestbe egy speciális tüskés
hengerrel lyukakat fúrtak, s azokat homokkal töltötték fel. Ez
az eljárás remélhetőleg segíti a csapadék egyenletesebb eloszlását és így a talajba való elszívódását. A probléma teljes
megoldását valószínűleg egy újabb talajcsere jelentené. Ezen
túl további fejlesztési elképzelések is szerepelnek terveink
között: szeretnénk a jövőben a pálya körül egy futópályát létrehozni, egy beléptető kaput építeni, valamint egy gyakorló pályát
kiépíteni. Ezen tervekhez folyamatosan keressük a forrásszerzési lehetőségeket.

Sokat fejlődött városunk. Elképzelhető lesz-e, hogy valamelyik
országos áruházlánc (Penny, Lidl…) boltot nyit Dévaványán?
Valóban jelentős változások történtek, ezek közül több már az
utóbbi néhány hónapban indult el, vagy fejeződött be.
Tisztában vagyok vele, hogy a településünkön van ilyen irányú
igény, ugyanakkor a jelenben egyelőre országos áruházlánccal
hivatalosan nem folytatunk tárgyalást, sajnos azon egyszerű
oknál fogva, hogy nincs befektetői szándék.
Az utóbbi évekre visszatekintve elmondható, hogy a tárgyalások
rendre nem hoztak eredményt, több okra hivatkozva, így pl: a
környező városokban már találhatók ilyen üzletek és így Dévaványa le van fedve, vagy a közutak állapota.
Az országos választás is befolyásolja a multinacionális cégek
gazdasági, fejlesztési jellegű döntéseit, hiszen a választott kormány gazdasági politikáját a cégek élénken követik, és tőkebefektetéseiket hozzájuk igazítják. Ha túl leszünk a választáson,
ismét felmerülhet ez a kérdés.
A pár éve átadott sportpályát ismételten „karbantartani” kell.
Mi az oka, és várható lesz-e a végleges megoldás?
Dévaványa Város Önkormányzata 2010-ben 25 millió forintot
nyert a városi labdarúgó pálya kialakítására, mely összegből
akkor például a pálya egésze alatt drén csövek lettek lefektetve.
A csövek a csapadékvíz elvezetését szolgálják, azonban, mint
azt az eltelt idő alatt is tapasztalhattuk ez a megoldás nem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket. A talaj gyenge
vízelvezető képessége miatt a nagyobb mennyiségű csapadék
továbbra is megáll a felszínen. A Dévaványai Sportegyesület

Úgy hallottuk, változások lesznek a vérvételi rendelésnél.
Igen, így van. Szűcs Ferencné május elsejét követően Dr. Patka
Lenke rendelőjében, mint a doktornő asszisztense folytatja
munkáját. Örömömre szolgál, hogy gyorsan sikerült a helyére
megfelelő képzettségű szakembert találni, így a jövő hónaptól
a vérvétel feladatait Bereczki Ágnes veszi át, aki szintén a Margaréta Idősek Otthonának munkatársa. Az átadás-átvétel
folyamatos lesz, a rendelés ideje nem változik. Szűcs Ferencnének és Kiss Péternének köszönöm eddigi közreműködését,
Bereczki Ágnesnek pedig jó munkát kívánok a jövőben.
Valánszki Róbert

Múzeumi gyermektábor

Megemlékezés

A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és
a Dévaványai Múzeumbarátok Köre 2014-ben,
a hagyományokhoz híven ismét meghirdeti a
ványai gyermekek és az elszármazottak gyerekei számára a múzeumi gyermektábort.
Időpont: 2014. július 14 - 18-ig
Helye: múzeum (Dv, Széchenyi u. 8.)
A jelentkezés folyamatosan történik!
Érdeklődni a múzeumban vagy az alábbi telefonszámokon:
06-66/485-040, 06-20/492-1038.
Tóbiás Gáborné

A DÓZSA-FÉLE PARASZTHÁBORÚ
500. ÉVFORDULÓJÁRA - 1514-2014.
Dévaványa városa fejet hajt és tiszteleg hős plébánosa, Ványai Ambrus,
Dózsa György és a felkelésben résztvevő dévaványai eleink bátor emléke
előtt.
Időpont: 2014. május 17. (szombat) 9 órától
Előzetes a programokból: ökumenikus istentisztelet, 5 méteres kettőskereszt állítás, országos történész emlékkonferencia, Dózsa György emlékkiállítás, Ványai Ambrus szobrának avatása a nevét viselő általános
iskola előtt, kulturális és szórakoztató kísérő programok…
A részletes program megjelenik a Dévaványai Hírlap következő számában,
ill.
plakátokon,
internetes
(devavanya.hu;
devavanya.com;
bereczkimuzeum.gportal.hu; facebook stb.) oldalon.
Tisztelettel vár minden érdeklődőt a „Dózsa-féle parasztháború” megemlékezésére az
emlékbizottság

“Mesterségek útján”
Vándorlegények és leányok
próbája

Dévaványai Hírlap - 4. oldal

-6.1.2-11/1-2012-1128
„Hétszínvirág” Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1128
„Hétszínvirág” Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért

Egészségnevelési rajzpályázatot indítunk TÁMOP 6.1.2/-11/12012-1128 kódszámú pályázat keretében „Egészségre nevelő
és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek”
keretében benyújtott „Egész nap egészségesen” – egészségnevelés a bölcsődés, óvodás gyermekek és szüleik körében”
című nyertes pályázat kapcsán.
„LEGFŐBB KINCSÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNK, avagy
egészséges élet városunkban” címmel óvodás, általános iskolás
diákok számára.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázat célja:
A gyermekek egészséges szemléletének kialakítása, fejlesztése.
A gyermek mutassa meg azt, hogy mivel járul hozzá egészsége
megőrzéséhez, egy egészségesebb életmód kialakításához,
környezetének megóvásához.
Nevezési kategóriák:
3-7 éves óvodás gyermekek, 7-10 éves alsós tanulók, 11-15 éves
felső tagozatos tanulók
Alkalmazott technika: szabadon válaszható (pl.: grafit, akvarell,
tempera, zsírkréta… stb.)
Az alkotás mérete: szabadon válaszható, de minimum A4-es
méretnek kell lennie.
Lehetséges témakörök: testmozgás, egészséges ételek, zöldségek, gyümölcsök, kiskerti munkák, állatok a ház körül, falusi
gazdálkodás, szabadidős tevékenységek, óvjuk környezetünket.
Nevezési feltételek: A pályamű címét, az alkotó nevét, életkorát,
telefonszámát a rajz hátoldalán kérjük feltüntetni!
Egy pályázó maximum 2 rajzzal indulhat a versenyen.
Az alkotást nem kapja vissza a pályázó.
Pályázatok beküldése:
A rajzok leadásának határideje: 2014. április 23.
Alkotások leadása: A „Hétszínvirág” Alapítvány A Dévaványai
Óvodásokért székhelyén (Dévaványa, Eötvös utca 2.)
Pályázatok értékelése, díjazása: Minden kategóriában a 3
legszebb, legötletesebb pályamunkát díjazzuk.
Sok-sok értékes nyeremény vár a pályázókra.
Eredményhirdetés: 2014. május 31-én, de 10 órakor, a DÁMK
Művelődési Házban a városi gyermek és egészségnapon

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a TÁMOP 6.1.2-11/12012-1128. azonosító számú projekt keretében tartandó
interaktív tanácsadásra.
Olyan témát választottunk, mely segít a gyermekek
szorongását oldani olyan helyzetekben, amelyek aggodalommal töltik el a szülőket, szeretnének segítséget kapni, hogy
megszűnjenek problémáik: testvérszületés, óvoda-iskola
átmenetének megkönnyítése, tic-ek /akaratlan mozgás, pislogás/, körömrágás, hajrágás, szülő-gyermek kapcsolat
javítása…
Előadó: Frankó Tünde – kineziológus
Időpontja: 2014. április 9. 13.30
Helyszín: Eötvös úti óvoda
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Rajzpályázat 2014

Felhívás adósságrendezési támogatásról

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

Meghívó

Lakossági segítség

kéréssel kapcsolatos tájékoztató
Mint arról már a januári számban közzétett hirdetésben írtam
annak a fiatal lánynak a támogatásáról, akinek a házához lakossági
segítséget is szeretnék igénybe venni. Az elmúlt hónapban ismét
jöttek felajánlások, bontott téglát és cserepet ajánlottak fel. Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik valamilyen formában segíteni
akarnak.
Amennyiben segíteni szeretné a fiatal lakásának felújítását akár természetbeni, 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 hozzájáruláshoz lenne szükséges, amennyiben ehhez kíván hozzájárulni,
a
következő,
Szeghalom
és
Vidéke
Takarékszövetkezetnél elkülönített számlára kérjük a befizetéseket: 54000038-15179713
A támogatásokról, a felújítás menetéről minden hónapban híradással fogunk tájékoztatást adni.
Az elmúlt időben néhány felajánlás már érkezett a pénzbeli
adományként 10 000.-Ft egy adományozótól, és három
családtól természetbeni felajánlás érkezett: kisméretű egész és
fél tégla, használt cserepek, csempék .
Amennyiben további információra lenne szüksége a támogatással
kapcsolatban, a Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálatban személyesen vagy a 06-66-483-010-es telefonon Bogya Istvánnétól
kaphat. Támogatásukban bízva, várjuk felajánlásaikat! Köszönettel a segítségért!
MEGOLDÁS MUNKÁLTATÓKNAK és
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
MUNKAVÁLLALÓKNAK!
MEGTALÁLJA ÖNNEK A MEGFELELŐ MUNKAHELYET! MUNKAERŐT A BÉTHEL ALAPÍTVÁNY!
JELENTKEZNI: A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATBAN
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BOGYA ISTVÁNNÉNÁL

Országgyűlési választások
2014. április 6.

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 személyazonosító igazolvány.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására 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 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 szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

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
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.

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.
Erdős Károlyné (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Deák F. u. 48.
Kurucz-Katona László (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Rákóczi u. 21.
Tóth Jánosné (MSZP, …) Dévaványa, Szabadság u. 50.
Tóth Zoltán (JOBBIK) Dévaványa, Felszabadulás u. 57.
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.

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 természetesen 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
Korán Nóra (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Szegfű u. 12.
Benke Dóra (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Árpád u. 42.
Tóth János (MSZP, …) Dévaványa, Szabadság u. 50.
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.
Szabó Mihály (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Asztalos S. u. 11.
Katona Koppány Levente (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Rákóczi u. 21.
Ignácz László (MSZP, …) Dévaványa, Petőfi u. 51.
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.
Székács Sándorné (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Széchenyi u. 33.
Ambruzs-Szabó József (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Dózsa Gy. u. 5.
Elek Imre (MSZP, …) Dévaványa, Körösladányi út 36.
Somogyi András (JOBBIK) Dévaványa, Mikszáth u. 17.
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.
Kissné Varga Terézia (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Sas u. 1.
Kiss Ferenc (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Dózsa Gy. u. 25.
Nyúzó János (MSZP, …) Dévaványa, Arany u. 25.
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.
Kiss Károlyné (FIDESZ-KDNP)Dévaványa, Dózsa Gy. u. 34.
Karácson Imréné (FIDESZ-KDNP)Dévaványa, Petőfi u. 31.
Márki Lajosné (MSZP, …)Dévaványa, Vásárszél u. 48.
Gellai Katalin (JOBBIK) Dévaványa, Bánomkert u. 103.
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7. szavazókör: Családsegítő szolgálat
dévaványa, eötvös út 44.

Tagjai:
Barna Sándorné Dévaványa, Bartók B. u. 10.
Szűcs Ferencné Dévaványa, Tompa u. 19.
Salánkiné Mészár Mária Dévaványa, Eötvös u. 61.
Ladjánszki Ferencné (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Bánomkert u. 24.
Kónya Dávid János (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Táncsics u. 26.
Takács Józsefné (MSZP, …) Dévaványa, Zöldfa u. 2.
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.
Petri László (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Madách u. 20/1.
Csatári Lajos Ferenc (FIDESZ-KDNP) Dévaványa, Sirály u. 3.
Nagyné Dénes Mária Erzsébet (MSZP, …) Dévaványa, Báthori u. 2/1.
Berényi Sándor (JOBBIK) Dévaványa, Hajós u. 57.

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 Intézményegységébe a 13/2014. (I.30.) Kt. határozatában az alábbiak szerint 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 intézmény
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. december 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 gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A 2014/2015. nevelési évben az ötödik életévét betöltött gyermeket, kérelemre - ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja - az óvoda vezetője

póttagok:
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.
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.
Helyi Választási Iroda

felmentheti az alól, hogy az óvodai nevelésben vegyen részt.
A Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 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 igazolványa.
Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 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 Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél.
Dévaványa Város Önkormányzata
Felhívás Kazinczy-anyanyelvi versenyre!
A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a Múzeumbarátok Köre 6. alkalommal hirdeti meg a Kazinczy-anyanyelvi
versenyt a dévaványai általános (3.-8. osztályos) és
középiskolás tanulók számára.
A verseny témája: Dévaványa története
A verseny 3 fordulóbál áll. Az első két fordulóban feladatlapokon kell a kérdésekre válaszolni.
A III. forduló, egyben a döntő, A múzeumbAn lesz 2014.
május 7-én szerdán. Ez az első két forduló feladataira épül,
kibővítve újabb érdekes kérdésekkel.
Nevezni két fős csoportoknak lehet. A második forduló feladatlapjáért 2014. március 24-étől lehet jelentkezni a múzeumban, vagy a magyartanárotoknál! A másodiK forduló
felAdAtlApjAinAK leAdási hAtárideje: 2014. április 24.
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
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Pályázati felhívás

Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2014. évi
költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Dévaványa
Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására, amelyeknek bizonyított a munkahely teremtő és/vagy
megtartó hatása. A pályázat keretében rendelkezésre álló összeg
összesen 10 millió forint. A pályázat keretében az Önkormányzat
kamatmentes kölcsönt nyújt azon egyéni vállalkozók,
őstermelők illetve gazdasági társaságok részére, amelyek vállalják,
hogy a megvalósított beruházás eredményeként szervezetükön belül
új álláshelyet hoznak létre, de legalább az alkalmazottak állománya
nem csökken. A létszámadatokat a támogatás visszafizetésének időtartama alatt az Önkormányzati Hivatal ellenőrizteti.
Támogatást nyújtó szervezet: Dévaványa Város Önkormányzata
Támogatás formája: kamatmentes kölcsön
Támogatási cél: munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások
támogatása
Támogatás mértéke:minimum: 500.000,-Ft, maximum:
2.000.000,- Ft
Saját forrás: nem kerül megállapításra.
A pályázat alapján nyújtott támogatások elengedett, a referenciakamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló 2008. január 19-i bizottsági közlemény (2008/C
14/02) alapján számított piaci kamata csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó
Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006. 12.
28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai
alapján lehet nyújtani.
Csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa
igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt
csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni. A
támogatást nyújtó az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikkének
(1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatást ad.
Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű támogatás nem halmozható más állami támogatással, ha az ilyen jellegű támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást
eredményezne, amely túllépi az e rendeletben az egyes esetek
meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.
Pályázni lehet:
1. Beruházások utólagos támogatására:
• Amennyiben 2014. január 1-je után, de a pályázat kiírását
megelőzően indított és átadott beruházások esetén elsősorban a Pályázó által felvett hitel részbeni, vagy teljes összegű kiváltására az
Alapból kamatmentes kölcsön igényelhető.
• Kizárólag saját forrásból megvalósult beruházás esetében a likviditási gondok enyhítésére a forgótőke egyszeri finanszírozására
igényelhető kamatmentes kölcsön.
• A támogatás igényléséhez igazolni kell a beruházás megvalósulását, (számlák benyújtása, működési engedélyek bemutatása,
hitelfelvétel igazolása, stb.),
• A pályázatban be kell mutatni, hogy a megvalósult vagy megvalósuló beruházásnak milyen hatása van a munkahelyteremtésre, illetve
a munkahely megőrzésére.
2. Tervezett beruházások támogatására:
• Ha a Pályázó a beruházás megvalósításához hitelfelvételre kényszerülne, annak részbeni vagy teljes összegű kiváltására igényelhető
az Alapból támogatás.
• Ha Pályázó a beruházása finanszírozásához pályázatot nyújt be
bármely kiíró által meghirdetett pályázatra, az önerő részbeni biztosítására igényelhető az Alapból támogatás. Ebben az esetben az
Alapból megítélt támogatás összegéről a Támogató nyilatkozatot
bocsát ki, amennyiben az a pályázat beadáshoz szükséges.
• A támogatás igényléséhez be kell mutatni a tervezett beruházást
azzal összefüggésben, hogy milyen hatása van a munkahely-

teremtésre, illetve a munkahely megőrzésére.
Elszámolható költségek: A beruházás megvalósításhoz, illetve a
vállalkozás elindításához kapcsolódó számlák (például: építési, gép,
berendezés, haszongépjármű, induló árukészlet, ingatlan). Ingatlan
vásárlása esetén adásvételi szerződés is elfogadható.
Pályázók, kedvezményezettek köre: A pályázaton részt vehet
minden olyan egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, őstermelő
és őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező regisztrált termelő,
amelynek nincs köztartozása, nem áll csőd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárás alatt, és vállalja, hogy szervezetében új álláshelyet hoz létre, de legalább az alkalmazottak munkajogi létszáma a kölcsön visszafizetésének időszakában (2 év) nem csökken.
Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási
jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi
év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak
megfelelő forintösszeget.
Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz
vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak
nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:
i) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől
beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
ii) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes
vagy részleges továbbítástól függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal
kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált
mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési
hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal
kapcsolatos támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott
támogatás;
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat
és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított 10 évig
megőrizni.
A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
1. Egyéni vállalkozók esetén érvényes vállalkozói igazolvány másolata
2. Őstermelők esetén érvényes őstermelői igazolvány, vagy őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező regisztrált termelő esetén
az erről szóló igazolás másolata
3. Gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonat másolata
4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem
régebbi igazolás, mely szerint a pályázónak nincs köztartozása,
ennek hiányában a kérelem benyújtásáról szóló igazolás
5. A helyi önkormányzat igazolása, mely szerint a pályázónak
nincs köztartozása
6. A beruházás műszaki leírása, költségkalkulációja, a megvalósítás pénzügyi forrásainak bemutatása, árajánlatok, vagy már
meglévő számlák, szerződések másolatának csatolása. A támogatás igényléséhez szükséges annak bemutatása, hogy a
beruházás megvalósulása után milyen hatással lesz a működésre,
az eredményességre és az alkalmazottak munkajogi létszámára.
7. A pályázó nyilatkozata, mely szerint nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt
8. A pályázó nyilatkozata a pályázat beadásának időpontjában
meglévő munkajogi létszámról
9. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatát a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület tagjai megismerhetik
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10. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplő
adatokat az Önkormányzati Hivatal kezelje.
11. A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy elfogadja a pályázati
kiírás feltételeit.
12. A vállalkozás nyilatkozatot köteles eljuttatni a polgármester
részére, a vállalkozás által a megelőző három pénzügyi évben és a
folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű
(de minimis) támogatásokról.
13. Ha a fedezetként felajánlott ingatlan pénzintézeti, vagy egyéb
hitellel terhelt, a pénzintézet igazolása a még fennálló hitel és kamatai
összegéről, valamint a pénzintézet hozzájáruló nyilatkozata, hogy az
önkormányzat - a pénzintézetet követő rangsorban - jelzálogjogát az
ingatlanra vonatkozóan bejegyeztetheti.
Beadás módja és határideje: Pályázni a kitöltött pályázati adatlap
és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet. A pályázatot
Dévaványa Város Polgármesterének címezve (5510 Dévaványa,
Hősök tere 1. sz.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A
borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Vállalkozói Alap Pályázat”.
A pályázatok 2014. évben folyamatosan benyújthatók, az elkülönített
pénzügyi keret kimerüléséig.
támogatási feltételek: A kamatmentes kölcsön azon vállalkozás
részére nyújtható, amely elfogadja, illetve tudomásul veszi a pályázat
alábbi feltételeit:
1. A pályázatokat a Pénzügyi Bizottság, a kiírási feltételek szempontjából megvizsgálja, értékeli és egy alkalommal hiánypótlást írhat elő
3 napos határidővel.
2. A pályázatokról Dévaványa Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján dönt.
3. A kamatmentes kölcsön-szerződést a nyertes pályázókkal Dévaványa Város Önkormányzata a döntést követő 30 napon belül
megköti. Más támogatókhoz benyújtott pályázat esetén, a pályázat
eredményének ismeretében, folyamatosan kerül sor a szerződések
megkötésére.
4. A kamatmentes kölcsön törlesztését a támogatott a kölcsönszerződésben rögzített feltételekkel kezdi meg.
5. A beruházás Dévaványa Város közigazgatási területén jött/jön létre.
A támogatás visszafizetésének időszakában (2 év) a munkáltató által
alkalmazottak munkajogi létszáma nem csökkenhet.
6. A kölcsön felhasználásáról a támogatás utolsó részletének viszszafizetéséig el kell számolni. Ennek megfelelően a vállalkozás
beszámolót készít, melyben bemutatja a megvalósult beruházást,
annak hatását a vállalkozás működésére, eredményességére, valamint
az alkalmazottak munkajogi létszámát az időszak végén. A vállalkozás eredeti számlákkal, vagy adásvételi szerződés csatolásával
és az ÁFA elszámolás bemutatásával számol el a kölcsön összegével,
amelyeket ellenőrzés után az Önkormányzati Hivatal a támogatottnak
visszaküld.
7. A támogatás időtartama alatt az Önkormányzati Hivatal jogosult ellenőriztetni a beruházás megvalósulását, a foglalkoztatás teljesülését,
ennek érdekében a vállalkozó székhelyére, telephelyére beléphet,
irataiba betekinthet. A vállalkozó az ellenőrzést tűrni köteles.
8. Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a vállalkozó a pályázatban, illetve a kölcsönszerződésben megállapított

feltételeket nem tartja be, vagy az ellenőrzést nem teszi lehetővé, a
kölcsön visszafizetése azonnal esedékessé válik, és azt a jegybanki
alapkamat kétszeresével növelten, 8 napon belül meg kell fizetni az
Önkormányzati Hivatal számlájára.
9. Abban az esetben, ha a kölcsön visszafizetése a 8. pont alapján
történik, vállalkozó kizárja magát a következő 3 év során meghirdetett Vállalkozói Alap pályázatokból.
10. A kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jelzáloggal terhelhető ingatlan felmutatása, melynek forgalmi értéke eléri, vagy meghaladja az igényelt támogatás összegének 150 %-át. Az ingatlan
forgalmi értékének és hitelbiztosítéki értékének meghatározásakor
hivatalos ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményét kell irányadónak
tekinteni, akit az önkormányzat bíz meg.
11. A pályázó (illetve az ingatlan tulajdonosa) hozzájárul, hogy a biztosítékként felajánlott ingatlanra az Önkormányzat a megítélt támogatás összegének megfelelő mértékig jelzálogjogot jegyeztessen be
az ingatlan-nyilvántartásba.
12. Az önkormányzat fedezetként egyéb hitellel terhelt ingatlant is
elfogad, amennyiben az önkormányzat által nyújtandó támogatás
visszafizetésére az ingatlan hitelfedezeti értéke garanciát nyújt.
A hitelfedezeti érték a hitelbiztosítéki érték 50 %-a.
13. Terhelt ingatlan esetében a pályázónak pályázatához be kell
csatolnia a hitelt nyújtó pénzintézet igazolását az ingatlanon még fennálló hitel és kamatai, valamint egyéb járulékai összegéről, valamint
a pénzintézet hozzájáruló nyilatkozatát, hogy az önkormányzat - a
pénzintézetet követő rangsorban - a jelzálogjogát az ingatlanra
vonatkozóan bejegyeztetheti.
14. Az ingatlan-értékbecslés és a jelzálogjog bejegyzésének és törlésének földhivatali eljárási díja a pályázót terheli.
a visszafizetés feltételei:
1. Türelmi idő: a folyósítástól számított 6 hónap.
2. A visszafizetés határideje: 2 év.
3. A teljesítés havi egyenlő részletekben történik, de ettől eltérően a
tárgyévi fizetési kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó
ütemezés alapján (pl. mezőgazdasági vállalkozó) is teljesíthető,
amennyiben erről a felek külön megállapodnak.
4. Nem fizetés esetére a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg az
adós felhatalmazó levelet állít ki azonnali inkasszóra az önkormányzat javára.
a pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap, illetve az
adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek formanyomtatványa beszerezhető az önkormányzati hivatal 7-es
irodájában, illetve letölthető elektronikusan az önkormányzat
honlapjáról. (www.devavanya.hu)

tisztelt lakosság!

Dévaványa város Önkormányzata
szeretetettel meghívja Önt a városi

Játszótér ünnepélyes átaDására.

A rendezvény időpontja: 2014. április 5. (szombat) 14 óra
helyszín: 5510 Dévaványa Árpád u. 31.
program:
14:00 Köszöntőt mond Valánszki Róbert polgármester
és Dankó Béla országgyűlési képviselő
A ványai gyerekek birtokba vehetik az új játszóteret. Süteménnyel és teával várjuk a kilátogató
gyerekeket!
Szeretettel várunk mindenkit!
Valánszki Róbert polgármester
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Minden

kedves olvasónknak

kelleMes húsvéti ünnepeket
kívánunk!

Szerkesztőség

Művészeti iskola hírei
Ezúton szeretnénk Tisztelettel megköszönni, minden kedves támogatónknak, hogy a XIV. Művészeti
Jótékonysági Bál sikeréhez hozzájárult, s ezzel
segíti tanulóink művészeti nevelését.
Az est célja - ahogy minden évben – most is az volt,
hogy a művészeti nevelésben részt vevő gyermekeket támogató alapítványunk bevétele növekedjen, s ez által minél több tanuló tandíját, eszköz igényét, valamint
versenyekre, fesztiválokra való eljutás lehetőségét tudjuk támogatni.
Alapítványunk szerepe a január óta életbe lépett új fenntartás
következtében felértékelődött. Ha szeretnénk a megszokott színvonalat biztosítani, akkor sajnos egyre több költség hárul a civil
szervezeti háttérre.
Azt, hogy Dévaványán ezt nemcsak mi gondoljuk fontos feladatnak, további lendületet ad hivatásunknak.
Még egyszer Tisztelettel megköszönjük támogatását és jó szívvel
ígérjük, hogy tanulóink tehetségének kibontakoztatását fogjuk
segíteni.
A Művészeti Iskola munkatársainak és tanulóinak nevében:
Tisztelettel: Erdeiné Mucsi Márta
támogAtók: Lengyel Tibor, Stranszki Péter, Nácsáné Papp
Eszter, Földesi Ferenc, Nyuzó Bálint és neje, Ignáczné Mészáros
Éva, Szabó Csilla, Csatári Terézia, Földi Imre, Csaba Jánosné,
Feke Zoltán, Nagy Gáborné, Rudokász Diána, Pap Tibor és neje,
Tóthné Bere Mária, Schwarcz István, Flinta Ágnes, Laskai
Tibor, Mikola Nóra, Erdős Andrea, Szalai Erika, Kiss Károly,
Illin Andrea
tombolA FelAjánlások: Feke Zoltán, Feke László,
Dr. Molnár Edina, Hámori Márta, Bánkúti Éva, Nagy Gáborné,
Lovász Judit, Dékány Zsolt, Magyarné Adamik Mariann, Erdős
Andrea, Feke Zoltán, Baloghné Berényi Erzsébet, Bakó
Józsefné, Kiszely Erika, Lengyel Tiborné, Laskai Tiborné,
Szarka Tiborné, Fazekas Gyuláné, Illin Andrea, Bak Krisztián,
Szűcsné Bota Zsuzsanna, Ungi Zsolt, Kőszegi János, Valánszki
Miklós Róbert, Máté László, Kiss Károly, Kissné Varga Teréz,
Dankó Béla, ifj. Bakó Józsefné, Szalai Ildikó, ORYZA-Hántoló
Kft., Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért
Alapítvány, Dévaványa és Vidéke ÁFÉSZ, Margaréta Idősek Otthona, Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért,
Frézia Virágbolt, Dévaványai Nőegyesület, Telepolc, Hagyományőrző Nők Egyesülete, , Fejedelmi Cukrászda, Papp
Kertészet (Eötvös út)
Büszkeségeink
2014. február 28-án, Nyíregyházán, a XVI. Vécsey-Vásárhelyi
Kamara Néptánc és Népdaléneklési Versenyen a dévaványai
népzene tanszak tanulói közül,

három népdalénekes vett részt az első korcsoportban, és hozták
haza a dobogós helyeket.
Eredmények: Nagy Vivien I. helyezés Kovács Laura II. helyezés
Ignácz Dóra III. helyezés
Felkészítő tanáruk: Erdeiné Mucsi Márta
Festészeti tanszak
A festészeti tanszak tanulói a „Pont Most Alapítvány” által kiírt
az „Év madara” országos pályázatára sok szép rajzot küldött. A
munkák többféle technikával készültek: grafitceruza, golyóstoll,
színes ceruza, akrilfesték és vegyes technika. Közel 900 alkotás
közül több díjat is elnyertek rajzosaink.
Saját korosztályukban, az alábbi eredményeket érték el a gyerekek:
rózsa veronika – különdíj, berényi krisztina – ii. helyezett,
lengyel bálint – iv. helyezett, ujhelyi lili – v. helyezett,
takács erika – v. helyezett
Felkészítő tanáruk: Laskai Tibor
A színjáték tanszak tanulói
2014. március 22-én a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola színjátékos tanulói Szeghalmon jártak az
’’Imprócska” Békés megyei improvizációs fesztiválon. 21
ványai csoport mérettette meg magát a szeghalmi, orosházi,
békési és szarvasi csoportokkal. A filmek világában, vagyis Hollywood jegyében zajló improvizációs gyakorlatokkal szépen
boldogultak a csoportok.
A gyányi Panna, oláh krisztina, szabó hanna, varga Anna
alkotta ’’ Csak Csajok’’ csoport elhozta az 5-6. osztályosok
kategóriájában a ii. helyezést.
Felkészítő tanáruk: Boldis Julianna.

Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!
Az

előző évekhez hAsonlóAn idén nyáron is

megszervezzük

művészeti táborunkAt, melyre

már lehet jelentkezni A művészeti iskolA
irodáján!

A XIV. Művészeti Tábor
2014. június 23-tól – június 28-ig
kerül megrendezésre.
részvételi díj: 10.000.-Ft
jelentkezési határidő: 2014. május 15.
A tábort ünnepi Gálaműsor zárja.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Kedves Gyerekek!

Kedves Gyerekek!
Szeretettel várunk benneteket szüleitekkel
együtt 2014. április 8-án 17 órától a Ványai
Ambrus Általános Iskola Körösladányi úti
iskolájába.
Töltsünk el együtt egy vidám délutánt játékkal, ismerkedéssel.
Látogassatok el hozzánk, nagyon várjuk a találkozást!

Szeretettel várunk benneteket szüleitekkel
együtt 2014. április 7-én 17 órától a Ványai
Ambrus Általános Iskola Vass-telepi iskolájába.
Töltsünk el együtt egy vidám délutánt játékkal,
ismerkedéssel.
Látogassatok el hozzánk, nagyon várjuk a találkozást!

A leendő elsős tanító néni, Kovácsné Mándoki Katalin
és az iskola dolgozói.

A leendő elsős tanító bácsi, Kárpáti Zoltán
és az iskola dolgozói
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Bölcsődébe hívogató

tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja igazolni,
- ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szociális
helyzete miatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni,
- ha Gyermekjóléti szakszolgálat, Gyámügy, Családgondozó,
Védőnő, Orvos javasolja (ekkor szükséges a szülő, gondviselő
beleegyezése is),
- aki gyermekvédelmi támogatásban részesül.
Felvételkor előnyben részesül az:
- akit egyedül álló szülő nevel,
-akinek családjában 3 vagy több gyermek van, akinek egyik
szülője munkaképtelen,
- akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn,
- aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül
„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy?
Kipp-kopp kopogok, bölcsődébe indulok.”
A bölcsődébe a nyílt napon kívül máskor is el lehet látogatni.
Érdeklődni ezen kívül az alábbi számon lehet 06-20/587-6612.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Kisgyermeknevelők

Közlemény

követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Kérem a kedves szülőket,
törvényes képviselőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget
gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek. A
2014/2015. tanév kötelező felvételt biztosító iskoláink felvételi
körzete és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények
körzetei megtekinthetőek a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási
Főosztályának
honlapján
a
http://www.bekeskh.hu/hirek/oktatasi-foosztaly/oktatasikozlemenyek portálon.
Marton József, Békés Megyei Oktatási Főosztályvezetője

Tisztelt Szülők!
A bölcsőde szeretettel várja a bölcsődés korú
gyermekeket és szüleiket 2014. április 10 –én
csütörtökön 16:00 órai kezdettel megrendezendő nyílt napra.
Megfigyelték, hogy a bölcsődébe járt kicsik később általában
önállóbbak, függetlenebbek szüleiktől, tanáraiktól, mint az otthon
nevelkedett társaik. Ugyanígy jellemzőbb rájuk a nagyobb
segítőkészség, az erősebb verbális kifejező készség, jobban
tájékozódnak a világban és könnyebben feltalálják magukat az
új helyzetekben.
Bölcsődei ellátást Szülő, Gondviselő, Törvényes Képviselő
akkor kérheti:
- ha munkába kíván állni, (a gyed extrával is igénybe vehető)
- ha egyik szülője munkaképtelen,
- ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel,
- ha 3 vagy több gyerekes
- ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll,
- ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézményben tovább

az általános iskolai beiratkozásról
Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő
általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2014. április 28-án (hétfőn), április 29-én (kedden), április 30án (szerdán) 8 órától 18 óráig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelésoktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A
tankötelessé váló gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint vagy a választott
iskola első évfolyamára. A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2014. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) – (2) bekezdése értelmében a tankötelezettség
megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az óvoda az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja és dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése
alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú
tanulót, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
a körzetében található (a kötelező felvételt biztosító iskolák
körzeteit a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya
már 2014. február 20-án közzétette).
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő
az Nkt. 37. § (2)-(3). Bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15
napon belül. Az eljárást, megindító kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi igazgatójához,
illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak
fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet
a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító
döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését

Kedves Szülők!

Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a Ványai Ambrus Általános
Iskolában a leendő első osztályosok beíratására a következő
időpontokban kerül sor:
2014. április 28. (hétfő)
8 h és 18 h között
2014. április 29. (kedd)
8 h és 18 h között
2014. április 30. (szerda)
8 h és 18 h között
A beíratás helye: Vörösmarty u. 4-6. I. emelet, titkárság
A beíratáshoz szükséges:
- óvodai szakvélemény
(ha van Nevelési Tanácsadó ill. Szakértői Bizottság véleménye)
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet
igazoló hatósági igazolvány
- 1.400.- Ft (diákigazolványhoz)
A diákigazolványhoz szükséges NEK azonosítót a szülőnek az
Okmányirodában kell elkészíttetni úgy, hogy a beiratkozás
napjára elkészüljön.
az iskola vezetősége

Figyelem!

Az előző lApSzámBAn elíráS TörTénT
A háziorvoSi rendeléSeK KözöTT.
dr. KAcSó márTA GyermeKorvoS
TeleFonSzámA

+36 (66) 484-815

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
Elnézést a kellemetlenségért!
Szerkesztőség
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Tavaszi Táncház
Ezzel a megnevezéssel került megrendezésre március 22-én a
Dévaványai Folkműhely Egyesület legutóbbi táncházi alkalma. 17 órától az aprók táncával kezdődött a rendezvény, ahol
a tánc mellett a népi játékokra is sor került, mint mindig, most
is Kiss Alexandra vezetésével. Ezt követte a dévaványai táncok tanulási lehetősége, ebben Molnár bálint, a Békéscsabai
Művészeti Középiskola néptánc tagozatának végzős tanulója
volt segítségünkre. Végül felcsíki és moldvai táncokkal ismerkedve fokozódott a hangulat. A zenéről ezúttal is, mint
mindig az Ahhozképest népzenei együttes gondoskodott, a
tanítványokkal kiegészülve. A kézműves foglalkozások Magyarné Adamik Mariann segítségével pedig minden alkalommal lehetőséget nyújtanak a kreativitás kiélésére kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. Az egyre népszerűbb alkalmakon
rendszeresen több generáció találja meg a formálódó közösség
ereje, a tánc, valamint az élő népzene nyújtotta élmény mással
össze nem hasonlítható örömét. A havonta megtartott
táncházakban lehetőség nyílik családoknak, baráti társaságoknak, idősebbeknek és fiataloknak egyaránt megtalálni a
szórakozás olyan formáját, amelyre eddig nem volt lehetőség
Dévaványán. bízom abban, hogy sikerült felkeltenem azoknak az érdeklődését, akik még nem voltak rendezvényeinken, és hamarosan találkozhatunk a következő
alkalmon, amely 2014. április 19-én 17 órától kerül
megrendezésre.
Erdei Attila, a Dévaványai Folkműhely Egyesület elnöke

A Ványai Ambrus Általános Iskola alsós
munkaközösségének hírei
versmondó versenyt rendeztünk 2014. március 12-én az
alsó tagozatosok számára.
Ezen a délutánon 40 tanuló mondott verset.
A legszebben szavaló gyerekeket jutalmazta a zsűri.
1. osztályosok közül a legjobbak:
1.helyezettek:Fehér Miklós 1.a (Ernyesné Vass Róza)
HermecziLaura 1.b (Vargáné Orvos Judit)
2. osztályosok közül a legjobbak:
1.helyezett: Nagy Ferenc 2.b (Berta Anikó)
2. helyezett: Kovács Patrícia 2.b (Berta Anikó)
3. osztályosok közül a legjobbak:
1. helyezettek:Varga Márton 3.c (Tóbiás Gáborné)
Vakarcs Rózsa 3. c (Tóbiás Gáborné)
2. helyezett:Kecse Sára 3.c (Tóbiás Gáborné)
3. helyezett: Nagy Vivien 3.c (Tóbiás Gáborné)
4. osztályosok közül a legjobbak:
1. helyezett: Valach Levente 4.b (Kárpáti Zoltán)
2. helyezett: Ladányi Valentina 4.a (Kovácsné Mándoki
Katalin)
3. helyezett: Kovács Laura 4.a (Kovácsné Mándoki Katalin)
Rézsó Alexandra 4.c (Győriné Tóth Edina)
Gratulálunk!
Köszönjük a versenyzők, a felkészítő tanítók, és a lelkes
zsűritagok munkáját!
Tóbiás Gáborné munkaközösség vezető

Tisztelt Lakosok!

Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy adójuk 1%-át a
Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért
Alapítványnak adományozhassák.
Az Alapítvány adószáma: 18379008-1-04
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
az alapítvány kuratóriuma

Meghívó

Költészet nApjA A KönyvtárbAn
Szeretettel várunk mindenkit a Ladányi Mihály Könyvtárba,
Költészet napi rendezvényünkre.
Verseit bemutatja: Giriczné Gyányi Mária
Kiállítás Séllei Anikó versekhez készített illusztrációiból.

Időpont: április 11. (péntek) 17 óra
ezen a napon tartja első összejövetelét
a „nyitott műhely”.
Várunk minden érdeklődőt, aki szívesen megismertetné
hobbiját másokkal, bemutatná verseit, rajzait, fotóit, kézimunkáit, stb., beszélgetne kedvenc könyvéről, filmjéről…
Természetesen várjuk azokat is, akik „csak” egy alkotni,
beszélgetni szerető közösséghez szeretnének tartozni.
További részletekről érdeklődni lehet a könyvtárban!

Tisztelt Dévaványai Lakosok!
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány ezúton kéri a
Tisztelt Lakosságot, hogy támogassák adójuk 1 %-ával az
alapítvány működését!
A d ó s zá m : 1 90 60 6 00 - 1 - 0 4
Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke

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

Kiállítás nyílt 2014. március 15. tiszteletére a művelődési
házban. Kocsis Csaba Berettyóújfaluban született, erdésznek tanult, végül mégis a tanítói pályát választotta, de dolgozott népművelőként és újságíróként is. 1978–1986-ig a Naposcsibe
együttes tagja volt. 1996-tól kulturális menedzser
szülővárosában, 1997-től a Bihari Füzetek szerkesztője. 2006 augusztusa óta a nagyrábéi Kossuth Lajos Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója. Számunkra fontos tény: a Kádár vitáz útja
c. kötet írója. Nehéz lenne röviden bemutatni kulturális sokszínűségét: énekmondó, író, költő, fotográfus, etnográfus,
kultúraszervező. Dévaványán a BARBARICUM című kiállításával mutatkozott be. A barbaricum kifejezést a honfoglalás előtti,
’barbárok’ lakta területre értették, a Dunától keletre, ahol
évszázadokon keresztül keveredett a pogány és a keresztény
kultúra. Kiállításával, fotófestményeivel elgondolkodtatásra
késztette a tárlat látogatóit.
A kiállítás megnyitón Molnár Albert, a Szügyi Dániel Református Általános Iskola tanára méltatta Kocsis Csaba tevékenységét,
s nyitotta meg a tárlatot.
A megnyitó szellemiségét a Tűzmenedék Együttes műsora
emelte még magasabb fokra, a zene, az ének csodálatosan
illeszkedett a kiállítás
hangulatához. Gratulálunk
a Tűzmenedék együttest
képviselő tagoknak: Molnár Albertnek, Oláh Gizellának, Tóth Ferencnek,
Valuska Lajosnak!
A tárlat április közepéig
tekinthető meg a
művelődési házban.

Zsidó temető

Dévaványán a mai Békés megye egyik legnagyobb múlttal rendelkező zsidó hitközsége működött. Az első zsidók az 1700-as
évek végén telepedtek le a községben, 1822-ben megalakult a
zsidó hitközség.
Ebben az időben hozták létre a zsidó temetőt. 1828-ban 18 zsidó
családfőt regisztráltak, akik közül négyen házas zsellérek, tizennégyen pedig házatlan zsellérek. 1831-ben a dévaványai katolikus
egyházban végzett látogatás (Visitatio) jegyzőkönyve tartalmazza
a településen élő különböző felekezetűek létszámát. Ezek szerint
176 zsidó vallású él a településen, a leányegyházak területén Kéthalom, Kis-Berek, Gabonás, Köleshalom - nem éltek zsidó vallásúak. 1836-ban a népösszeírás idején 200 zsidó élt Dévaványán.
Zsinagógájukat 1848-ban építették fel. Az 1850-es években Dévaványa lett a zsidó hitélet központja. Híres rabbijai voltak: Maisner Juda és Fischer Czvi. 1910-ben 269 tagja volt a hitközségnek.
1944-ben a hitközségnek 123 tagja volt. A holokausztot Dévaványa másfél száz főnyi zsidóságából mintegy 40 ember élte
túl. Auschwitzból csak néhányan tértek vissza. A háború után a
hitközség kántora nem maradt Dévaványán. A zsinagógát az 1950es évek környékén lebontották. A túlélők néhány éven belül
elköltöztek.
A zsidó temető mai sorsa rendkívül szomorú. Gondozás nélkül,
lezárt helyen, de a sírköveken ma is jól olvashatóak az ide temetettek adatai.
/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 nyugdíjas
polgármesterének, Pap Tibornak és jegyzőjének, Balogh Csillának
a kutatómunka támogatásáért.

Húsvéti játszóház a múzeumban!
2014. ÁpRILIS 7-16-Ig MINdEN KézMűVESKEdNI VÁgYó
OSzTÁLYT, CSOpORTOT SzERETETTEL HíVUNK éS VÁRUNK
A MúzEUM KézMűVES MűHELYéBE!

A játszóházak a húsvét jegyében fognak telni. Sok
érdekességet fogunk készíteni különböző technikákkal és anyagokkal, korosztálynak megfelelően.
Az osztályokat, csoportokat előzetes bejelentkezés alapján tudjuk fogadni a
06-66/485-040-es vagy a
06-20/492-10-38-as telefonszámokon.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Nőnap

2014. március 8-án, a nemzetközi nőnap alkalmából, a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete férfi tagjai, ebben az esztendőben is nagy szeretettel köszöntötték a civil szervezet
hölgytagjait. Szarka István elnök vezetésével az erősebb nem
mindenről gondoskodott, ami az ünnepi hangulathoz, és a
jókedvű együttléthez szükséges: sütemény, üdítő és szép,
köszöntő szavak. Először az elnök úr üdvözölte a hölgyeket –
egy gyönyörű verssel is készült -, majd Dankó Béla, országgyűlési képviselő mondta el köszöntőjét, s adta át ajándékát.
A nőnap alkalmából, a vendéglátáson kívül minden hölgy nemcsak a tagok, hanem a meghívott civil szervezetek
képviselői is - virágot kapott az egyesület férfi tagjaitól. A
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesület férfijai legények
voltak a talpukon, s most mi, nők, szívünk melegével köszönjük ezt a kellemes, hangulatos délutánt. Köszönjük, hogy soha
nem felejtkeztek el rólunk, nőkről!
az egyesület hölgytagjai
Támogatóink: Dankó Béla országgyűlési képviselő, Kiss
Károly, Sebestyén Katalin és családja, Szatmári Tibor, Balogh
László, Hanis Tibor.
2014. ÁpRILIS 19-éN, SzOMBATON, 15 óRAI KEzdETTEL
HúSVéTVÁRó KézMűVES fOgLALKOzÁST TARTUNK A
CIVIL HÁzBAN, AHOVÁ SzERETETTEL VÁRUNK MINdENKIT!

Alsós munkaközösségének hírei
VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

2014. március 26-án, a Vass-telepi iskolában rendeztük meg
helyesírási vetélkedőnket a 3-4. osztályosoknak. Összesen
26 tanuló mérte össze nyelvtani, helyesírási tudását.
Köszönjük a felkészítő pedagógusok és szervezők munkáját!
Eredmények:
3. osztály:
1. Németh Noémi Virág 3. a
2. Nagy Vivien Alexa 3. c
3.Csillag Ádám 3. a
4. Ferencz Lilla 3. b
5. Stranszki Brigitta 3. c
6. Feke Bence 3. c
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4. osztály:
1. Kis Veronika 4. c
2. Boda Rita 4. c
3. Offner Dóra 4. c
4. Rózsa Anita 4. b
5. Kis Fanni 4. b
6. Prokics László 4. b

Zöld oldal

„Légy büszke arra, ami voltál, s igyekezz
különb lenni annál, ami vagy.” (Herman Ottó)
ZÖLD MORZSÁK
• A Nemzeti Környezetügyi Intézet Herman Ottó tudós, újságíró,
politikus, az utolsó magyar polihisztor halálának 100. évfordulója
alkalmából 2014-ben országos rendezvénysorozatot szervez. A
programok között a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület interaktív vándor-tanösvénye is „útnak indul” (mkne.hu).
• A KMNP Réhelyi központjában rendezik az Őszi rózsa verseny
középdöntőjét április 25-én, témája Herman Ottó.
FÖLD NAPJÁTÓL A MADARAK ÉS FÁK NAPJÁIG
Április 23. (szerda) „Zöldköznapi praktikák”, barkácsolás
Helye: Körösladányi úti iskolaépület, Vass-telepi iskolaépület
Ideje: 15.00-16.00 óráig
Április 24. (csütörtök) „A kicsi szép” (az apró csodák
felfedezésének napja)
Aki teheti, ezen a napon sétáljon, túrázzon, fedezze fel Dévaványa
természeti- és épített környezeti értékeit!
Április 25. (péntek) „Tegyünk rendet!”
Kérünk mindenkit, hogy a saját háza táján, a munkahelye körül
szépítsen, parkosítson ezen a napon!
Május 9. (péntek) XII. Fekete István vers- és prózamondó
verseny
Helyszín: KMNP, Réhelyi Látogatóközpont
Kezdés: 9.00 óra. Nevezni lehet vers és próza kategóriában, alsó
és felső tagozatosoknak. Nevezési díj: 250 Ft/fő. Jelent-kezési
határidő: május 4.
Szervező: Szélné Sándor Katalin / 06/30/445-2409/
Május 9. (péntek) Széll Antal vetítéssel egybekötött előadása
„az év madara, a túzok” évében
Helyszín: Ladányi Mihály Könyvtár
Időpont: 18.00 óra.
Május 9-től június 5-ig „Az év fája, az év madara, az év
rovara, az év vadvirága” c. kiállítás
Helye: Ladányi Mihály Könyvtár
Ideje: a könyvtár nyitva tartási ideje alatt
PÁLYÁZAT GYEREKEKNEK!
Az év fája, az év madara, az év rovara, az év vadvirága
Kedves Gyerekek!
Bizonyára nem maradt számotokra titok, hogy a 2014-es évben
az év madara a túzok, vagyis településünk híres madara. Persze
ettől még keressük az év fáját, az év rovarát és az év vadvirágát
is. Nyomozzatok utánuk! Ha megfigyeltétek őket, olvastatok
róluk, akkor könnyen elkészíthetitek ismét pályázataitokat,
bármelyik kategóriát is választjátok:
1. Írjatok verset!
2. Elbeszélést, leírást vagy mesét is alkothattok az év „főszereplői” köré.
3. Készítsetek képet, alkotást – bármilyen technika alkalmazásával – róluk!
A pályázatokon, kérjük, tüntessétek fel a neveteket, a korotokat,
az óvodátok vagy az iskolátok címét!
A munkák leadásának határideje: április 30. (DÁMK
Ladányi Mihály Könyvtár)
Az általatok készített művekből kiállítás készül, mely
megtekinthető május 9-től június 5-ig a könyvtárban. Az értékes
munkák alkotóit díjazzuk.
Sikeres, örömteli munkát kívánunk!
Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
A RÉhELYI LÁTOGATÓKÖZPONT KíNÁLATA
Április 1-én nyitja meg ismét kapuit a nagyközönség előtt a
Körös-Maros Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontja. Az állandó látnivalók mellett megtekinthetők az országos „Év madara

a túzok” rajz- és alkotópályázat (pl. nemez, karikatúra, rajz)
legsikeresebb művei, melyek 41 település 750 alkotása közül
kerültek ki.
Múzeumépületünkben a Nagy-Sárrét kialakulását, élővilágát, illetve a térségi túzokvédelmi tevékenységet bemutató folyamatos kiállítás látható.
A friss levegőn tett, kiadós pusztai sétákat kedvelőket invitáljuk
tanösvényünkre, ahol félvad túzokjainkat idén is testközelből
lehet megfigyelni, fotózni. A fokozottan védett területekre nagyszerű rálátást biztosító nagykilátónk lehetővé teszi a látványos és
lenyűgöző tavaszi túzokdürgés nyomon követését. Kisállat simogatónkban és őshonos háziállatainkat bemutató részlegünkön
kecskével, szamarakkal, nyuszival, racka juhokkal, baromfifélékkel, galambokkal lehet találkozni, de megtekinthető az
igazán impozáns pusztai látványt nyújtó szürke marha és bivaly
is. Gyógynövényes kertünkben megpróbáljuk bemutatni a vidék
leghasználatosabb gyógynövényeit, felhívva a figyelmet arra,
hogy a természet a betegségekre is nagyszerű megoldási
lehetőségeket kínál.
Szalonnasütő, bográcsozó hellyel és jelképes összegért igénybe
vehető gázzal, hűtővel, mosogatóval felszerelt kis konyhával biztosítjuk családi és baráti társaságok, iskolai osztályok hangulatos
főzési lehetőségét. Emellett múzeumépületünkben büfé is üzemel.
Belépőink díjazása változatlan. Teljes áru belépőnk 480.-Ft/fő
áron, kedvezményes (nyugdíjas és gyermek) belépőnk csupán
380.-Ft/ fő áron kapható. Nagyobb csoportoknak előzetes bejelentkezés ajánlott, s természetesen szakmai vezetés is igénybe vehető. Alábbi elérhetőségeinken részletesen tájékozódhatnak,
illetve érdeklődhetnek éves programjainkról, rendezvényeinkről
is. Húsvétkor is nyitva tartunk!
Honlapunk: www.kmnp.hu
Címünk: Réhelyi Látogatóközpont, 5510 Dévaványa
Telefon/Fax: 66/483-083, +36-30/445-2409
E-mail: rehely@kmnp.hu
Körös-Maros Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpont
A ZÖLD OLDALT ÖSSZEÁLLíTOTTA: DÉKE,
MOA (SALY ERIKA), KMNP (SZÉLNÉ SÁNDOR KATALIN)

Múzeumi megemlékezés március 15. tiszteletére
2014. március 13-án tartotta megemlékező ünnepségét a
múzeumban a Dévaványai Múzeumbarátok Köre. A rendezvényt
megtisztelte Dr. Ágoston Sándor történész, a Dévaványai önkéntesek és honvédek az 1848-49-es szabadságharcban c. könyv
írója. Előadásában kiemelte az akkori ványai vezetők, honvédek,
szabadságharcosok, egyszerű emberek kiállását a 48-as eszmék
mellett, s a fontosabb eseményeket, amelyek jelentős szerepet
játszottak a település életében: „1848. március 26-án Vásárhelyi
Pál tartott istentiszteletet, ahol Szitás Dienes főbíró kiemelte a
következőket: ’A szabadság és a várható változás nem vezethet
felforduláshoz, a valós értékek, a hagyományok tiszteletének feladásához.’ Dévaványáról 34 nemzetőr vett részt a délvidéki
’kisháborúban’, fegyverrel és fegyvertelenül a dicsőséges szabadságharc megvívásáért. 1849. június 18-án településünkön járt
Kossuth Lajos kormányzó, aminek emlékét őrzi a városházán
elhelyezett emléktábla. 1849. augusztus 3-16. között Dévaványa
volt Heves és Külső-Szolnok Vármegye székhelye. Dévaványáról a forradalmi kormány alatt 230 honvéd vett részt a
szabadságharcban.”
Zene, vers és közös éneklés után, lehajtott fővel emlékeztünk
meg a ványai hősökről. A múzeumi megemlékezést kézműves
foglalkozással zártuk, szülők, nagymamák, gyerekek kokárdát –
különféle anyagból és módszerrel -, pártát, huszárcsákót, dobot
készítettek, s a délután végén közösen feldíszítettük március
15-e emlékére a ’Nemzeti Múzeumot’.
Köszönjük mindenki részvételét, s a pedagógusok, múzeumbarátok segítségét!
MM
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Művelődési ház hírei

Latin est

MEGRENDEzENDő zÁRó ESTjüKRE.

„Ha táncolsz, élsz… ha élsz, táncolsz.”

lEGyEN RéSzESE EGy HANGulAToS,
lÁTVÁNyoS pRoGRAMNAK,

A DÁMK MűVElőDéSi HÁz

MEly SoRÁN pRóBÁRA TEHETi TÁNcTuDÁSÁT

éS A FElNőTT TÁRSASTÁNc cSopoRT TAGjAi

AMATőRÖK éS pRoFiK KÖzÖTT EGyARÁNT!

SzERETETTEl MEGHíVjÁK

ÖNT

éS KEDVES cSAlÁDjÁT, iSMERőSEiT
A

2014. ápriliS 4-éN 20 órától

Középiskolai hírek

Kézműves kupa Miskolc 2014
2014.03.16-án került megrendezésre Miskolcon a Magyar
Bajnokság és a Kézműves Kupa. Ez a verseny Magyarország
legrangosabb versenye.
Az idén kezdő csapattal indultunk, a diákok életük első
versenyén vettek részt. A felkészülés nem mindig ment
zökkenőmentesen, hol jobban, hol kevésbé, néha sírtunk,
néha nevettünk.
Nem mindig sikerült megvalósítani az elképzeléseket. Vasárnap hajnalban, 3 órakor indultunk el a busszal, és késő
éjszaka értünk haza. Az iskolának szeretnénk köszönetet
mondani, amiért a buszt rendelkezésünkre biztosították.
Nagyon izgultunk, hogy egy ilyen nemzetközi versenyen szerezhetik meg első verseny tapasztalataikat a tanulóink. Nem
könnyű egy ekkora arénában, ennyi versenyző és közönség
előtt helyt állni.
Örömmel mondhatjuk, hogy fodrászaink majdhogy nem rutinosan, tudásuk legjavát mutatták. Minden szempontból sikeres volt a verseny, mert rengeteg tapasztalattal lettünk
gazdagabbak. Tudjuk, hogy nagyon sok munka vár ránk,
sokat kell gyakorolni a még jobb eredményekért.

BElépő: 500 Ft
Az EST FolyAMÁN BüFé, VAlAMiNT HiDEGTÁl Áll
RENDElKEzéSRE.
A készülődés a verseny igazi csapattá formált bennünket. Sok
tapasztalatot szereztünk, és még elszántabban készülünk a
következő versenyre. Tanulóink felfedezték a szakma szépségét, különlegességét, sokszínűségét.
Reméljük, a gazdasági helyzet lehetővé teszi, hogy még több
versenyen vegyünk részt, mivel a versenytapasztalatok
segítik a fodrásztanulóinkat abban, hogy egyre eredményesebben szerepeljenek.
Eredményeink: 55 induló közül Marcell vízhullám
kategóriából:
Szőts Evelin a dobogó 3. fokára állhatott
Kiss Vivien
6. helyezett
Kakas Kitti
10. helyezett
Furka Katalin
12. helyezett
Szalon technika kategória:
Kiss Vivien
6. helyezett
Tóth Gabriella 8. helyezett
Férfi divat vágás szárítás:
Török Bettina
5. helyezett
Szakálos Fanni 6. helyezett
Serb Martina
11. helyezett
Gratulálunk Nekik!
Gellai Zoltánné és Dr. Laczóné Kiss Ágota, szakoktatók
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Bringázz a munkába!

Idén is lesz BAM! 2014. április 22-én indul sok-sok újdonsággal. Hetente lesznek nyeremények és mindenki kap fix
ajándékot. Bővebb információk a http://bam.hu honlapon,
vagy facebookon https://www.facebook.com/bringazzamunkaba linken lesznek olvashatóak.
A Bringázz a munkába! kampány célja, hogy népszerűsítse
a mindennapi kerékpáros közlekedést. A 2008 óta évente két
alkalommal, tavasszal és ősszel megrendezett 5 hetes kampányban alkalmanként átlagosan több mint 10 ezren bringáznak munkába.
2008 ősze óta a Magyar Kerékpárosklub a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködésben szervezi a
Bringázz a munkába! kampányt.
A játékban minden magánszemély ingyenesen vehet részt.
A részvétel feltétele a bam.hu/bringazzmunkaba.hu oldalon
megtett regisztráció. A résztvevők a játékban való regisztrációval automatikusan elfogadják a játékszabályt.
A céges megmérettetésben a szervezetek méretük szerinti
kategóriákban versenyeznek; a munkahelyen dolgozók létszámának igazolásához vállalati nyilatkozat beküldése szükséges. Az iskolák nyilatkozatai szintén szükségesek az iskolák
közötti megmérettetéshez.
A nyereménysorsoláson való részvételhez a kampányidőszak alatt legalább 8 rögzített út szükséges.

TESZEDD!

- 2014. május 10.

Önkéntesen a tiszta Magyarországért
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma
hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár negyedik
alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében
szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd!
önkéntesei. Azért szervezik meg ezt a mozgalmat minden
évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb
környezetünket. Azt is szeretnék, ha minél több ember kifejezésre is juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra és felhagyna
a szemeteléssel. Hiszen ha a kukába kerül a szemét, akkor nincs
mit összeszedni. Emellett az is a cél, hogy minél többen
ráérezzenek az önkéntesség ízére… A TeSzedd! nemzetközi
porondon is bemutatkozik idén, hiszen Magyarország csatlakozik vele a „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR
LIFE+ programja keretében szerveznek meg. Május 10-én a
kontinens 28 országának polgárai töltik a napjukat szemétszedéssel.
Csatlakozz Te is! Regisztrálni a http://szelektalok.hu/teszedd/
oldalon lehet, ahol bővebb információkat is olvashatsz a programról.
Dévaványa, illetve több helyi civil szervezet csatlakozott az
elmúlt három évben ehhez az akcióhoz. Tavaly az esős időjárás
sem akadályozta meg a résztvevőket abban, hogy sok-sok
zsáknyi szemetet gyűjtsenek össze.
Idén ismét fogjunk össze! 2014. május 10-én szombaton
9 órakor várunk minden önkéntest. Gyülekező az önkormányzat udvarán, ahol mindenki megkapja a szemétszedéshez a zsákot és a kesztyűt.
A közalapítvány munkatársai várják a jelzéseket arról, hogy
a város mely részén van szükség az önkéntes munkára, hol
találhatók „szeméthegyek”. Elérhetőségünk: Önkormányzati
Hivatal 1. számú irodája, tel.: 66/483-062.
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

Tüdőszűrés 2014.

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

Ismerd meg városunk határát!
2014. ÁPRILIS 12-ÉN KERÉKPÁROZNI hívuNK
mINdEN TERmÉSZETbE vÁGyóT!

Útvonal: Dévaványa– Porkoláb tanya – Szamaras dűlő –
Kősziget – Varsányhát – Kéthalom – Dévaványa
Program:
13:50 Gyülekezés a Református templom
parkolóban.
14:00 Indulás a határba.
Esős idő esetén Réhelybe biciklizünk ki.

előtti

Túravezető: Janóné Gizike
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
további információ: Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány irodában 66/483-062

Szeretsz biciklizni?

FontoS nEKED a KEréKpároSoK biztonSága,
a KEréKpárutaK MinőSégE?
SzErEtnél önKéntES MunKát végEzni?
JELENTKEZZ KERÉKPÁROS ÚTŐRNEK!
a KETOSZ (Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége) mintaprojektjébe, amely egy önkéntes kerékpárosokból
álló megfigyelő-karbantartó hálózat.
Útőr feladatai:
- 2-3 hetente a kerékpárutak körülbiciklizése,
- jelentés a csoportvezetőnek a kerékpáros létesítmény állapotáról, használhatóságáról,
- az önállóan elvégezhető problémák helyszíni megoldása
(pl.: belógó faágak lemetszése, idegen test eltávolítása az útról
stb.)
- egyéb problémák jelentése és közreműködés azok
megoldásában (KRESZ tábla eltűnése, rongálódása,
gazosodás stb.)
Jelentkezés a http://www.ketosz.hu/kerekparos-utor-szolgalat
oldalon található űrlap kitöltésével lehetséges. További információ: Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány (Hősök
tere 1., 2. sz. iroda, Tel: 06 66/483 062)
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Nyugdíjas hírek

Újszülött

dévaványai őszi napfény nyugdíjas egyesülete

2014. 03.14-én 20.15-Kor
SzüleTeTT SároSi GyörGy.
édeSAnyjA lenGyel Tünde,
édeSApjA SároSi GyörGy.
GrATulálunK!
EU Élelmiszersegély Program sajtóközlemény
az eU élelmiszersegély Program keretében a mezőgazdasági
és vidékfejlesztési Hivatallal (mvH) szerződött segélyszervezetek,
így a Gyermekétkeztetési alapítvány is 2014 március végéig fejezik be a 2013-as Programhoz kapcsolódó élelmiszerek eljuttatását
a rászorulók részére.
sikeres évet tudhat maga mögött az európai Unió által finanszírozott eU élelmiszersegély Program, amely magyarországon a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési Hivatal (mvH) koor-dinálásával kerül végrehajtásra. a program mind az önkormányzatok, mind
a rászorulók részéről rendkívül pozitív fogadtatásnak örvend. az
országos program keretében az eU-s forrásból közbeszerzési
eljárást követően előállított élelmiszereket az mvH-val szerződésben álló négy segélyszervezet, a Gyermekétkeztetési alapítvány, a
Katolikus Karitász, a magyar élelmiszerbank egyesület, valamint
a magyar Ökumenikus segélyszervezet juttatja el a magyarországi
rászorultak részére. a program keretében az a több, mint 1 millió
kisnyugdíjas és létminimum közelében élő személy tekinthető rászorulóknak, akik jövedelmi viszonyai a KsH által publikált létminimum értékek közelében vannak. az osztások során tészta, liszt,
keksz, kristálycukor, konzerv, UHt tej és vitaminkészítmény is
eljutott a rászorulók számára. az élelmiszereket előállító vállalkozásokat az mvH közbeszerzési eljárás útján választotta ki, a
mikro-, kis és középvállalkozások számára is lehetőség nyílt a jelentkezésre és sikeres pályázat benyújtására. az élelmiszerek magyarországi vállalkozásoknál kerültek előállításra, egyben
segítséget nyújtva ezzel a magyar munkahelyek megtartásában. az
mvH szigorú laboratóriumi minőségellenőrzések keretében vizsgálja az élelmiszereket a gyártási folyamat során és a segélyszervezetek raktáraiban is. a 2013. év őszi fordulója, azzal a megnyugtató eredménnyel zárult, hogy a rászorulók kiváló – minőségi
hibától mentes -, bevizsgált élelmiszereket kaptak. az mvH több
szintű ellenőrzést végez a településeken az élelmiszerek
kiosztásakor, illetve a végrehajtásban részt vevő segélyszervezeteknél is. elmondható, hogy az osztások az előírásoknak
megfelelően, jól szervezetten, pontosan és korrekt módon kerülnek
végrehajtásra. A Gyermekétkeztetési Alapítvány a 2013. évi eu
élelmiszersegély program keretein belül 208 ezer rászorulót
tudott támogatni 496 településen, mintegy 1,9 millió kg
élelmiszerrel. a program európai Uniós módosítása miatt a 2013.
évi őszi fordulója keretében végrehajtott élelmiszerosztásokból
2014 tavaszán is részesülhettek a rászorulók. a program keretében
5,17 millió kg élelmiszert vehetett át 2014-ben 885 ezer rászoruló
1740 településen. A Gyermekétkeztetési Alapítvány a program
indulásától kezdve, összesen 24800 ezer kilogramm élelmiszert
osztott szét, az általa támogatott rászorultak között. elmondható, hogy a Program 2006-os indulása óta összesen 90308 ezer kg
élelmiszert kapott több mint 1 millió rászoruló 23, 9 mrd forint
értékben, amellyel az eU élelmiszersegély program a legnagyobb
magyarországi élelmiszersegély programmá fejlődött. a program
végrehajtása az önkormányzatok és a rászorulók visszajelzései
alapján 2013-ban és 2014-ben is kifejezetten jól sikerült, az
élelmiszerosztások jól szervezetten, hatékony munkával kerültek
lebonyolításra. a rászorulók minden évben nagyon várják az
élelmiszereket, számítanak az osztásokra, az átvett élelmiszerek
minden családnak nagy segítséget jelentenek.

március 8-án Körösladányban voltunk a nemzetközi nőnap alkalmából, melyen dankó Béla országgyűlési képviselő és Farkas
zoltán, a Békés megyei Önkormányzat elnöke köszöntötték a jelenlevő nyugdíjas nőket, sok sikert és boldog hosszú életet kívántak
nekik.
március 9-én, mint minden évben, itthon is megtartottuk a nőnapot, virággal köszöntve a nőnap alkalmából megjelent kedves
nyugdíjas nőtársainkat. a váradi étkeztetési Bt.-től megrendelt
egytálétel elfogyasztása után jó hangulatú zene, majd tánc
következett. a talpalávalót Petneházi Géza szolgáltatta. március
11-én a Békés megyei civil egyesületek értekezletén voltunk, majd
március 15-én, az 1848-as forradalom városi ünnepe alkalmából
koszorút helyeztünk el a Főtéren, a hősök emlékére felállított kopjafánál. március 22-23-án, salgótarjánban az észak-Békés megyei
és az észak-nógrád megyei civil szervezetek közös konferenciáján
vettünk részt, az egyesületünket hatan képviseltük. Következő
programjaink: április 9. Kistérségi bemutató-Körösladány, április
12. - Bucsa, április 28.- Füzesgyarmat.
Vasas Imre az Egyesület elnöke

“Hétszínvirág Alapítvány” - Döntsön a mi javunkra!
Kedves Szülők! Kedves Támogatók!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át az óvoda “Hétszínvirág” Közalapítvány javára ajánlják fel! Így bővülhetnének a
lehetőségeink a játék és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök
vásárlásához, valamint nagyobb gyermekprogramok támogatásához.
A kedvezményezett adószáma: 18381274-1-04
Diósné Ambrus Erzsébet
Dékányné Kőszegi Anna
intézményvezető
kuratórium elnöke

Előadás

"léleGezzünK mélyen! A friSS leveGő áldáSAi"
cÍmmel előadást tart BicsKei róBert életmód-tanácsadó,
2014. ápriliS 7-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
Türelem, rózsát terem

természetellenes, felgyorsult világban élünk. naponta rengeteg információ ér bennünket, sok-sok feladatot kell teljesítenünk, a felvetődő kérdésekre azonnali válaszok kellenek. megszoktuk, hogy az
internet segítségével másodperceken belül hozzájuthatunk a keresett
tartalomhoz. ez a pörgés feszültté, nyugtalanná és türelmetlenné tesz
bennünket, ami pedig megrontja emberi kapcsolatainkat. Ha valami
nem megy könnyedén, hamar feladjuk, meghátrálunk, kilépünk.
elveszítettük a problémákkal való megküzdés művészetét. ezért van
olyan sok kudarcba fulladt életút, válás, öngyilkosság.
azt gondoljuk, hogy az erő, a tudás, az ismeret többet ér a türelmes
várakozásnál. ahelyett, hogy erőnk megfeszítésével, illetve még
nagyobb lendülettel vetnénk bele magunkat teendőinkbe, újra fel kell
fedeznünk a türelem „hatalmát”. a Biblia így fogalmazza ezt meg:
„Jobb a hosszútűrő az erősnél, és aki uralkodik az indulatain annál,
aki várost hódít” (Példabeszédek 16:32). a türelem nem üres tétlenség, semmittevés, hanem aktív várakozás istenre. azért van hatalma
a türelemnek, mert teret hagy istennek, benne az Úr tud cselekedni.
Kérjük a türelmet, hogy érezhessük az így „termett rózsa” illatát!
Bicskei Róbert adventista lelkipásztor
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Beiratkozás

A szügyI dánIel refOrmátus általánOs IsKOlába Az
1. oSztályoSok BeírAtáSA A következő időpontokBAn leSz:
2014. áprILIS 28-29-30. dE.:8.00-12.00-IG
du.:14.00-16.30-IG.
helye: vöröSmArty U. 2. Sz. AlAtti iSkolAépület
(cUkráSzdA mellett)
a beiratkozáshoz, kérjük, hozzák magukkal:
- a gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,
- óvodai vagy egyéb szakvéleményt,
- diákigazolványhoz 1.400-ft-ot!

Milyen iskolába adjam
gyermekem?
tisztelt szülők,
jövendő első Osztályosok!
A Szügyi dániel református általános iskola az alábbi
programokkal várja az iskolaválasztás előtt álló kicsiket és
szüleiket.:
helyszín: Bem u. 7. sz.
-április 14-én és 15-én (hétfő, kedd) reggel 8 órától fél
12-ig: NYíLT NApOK, AMELYEK SORÁN MEGTEKINTHETŐEK AZ
ISKOLAI ÓRÁK

-április 16-án (szerda) délután 15 órától játSzóház
óvodáSoknAk

-április 16-án (szerda) délután 17 órától Szülői értekezlet A jövendő elSő oSztályoSok Szüleinek

érdemes lesz eljönni, mivel itt minden fontos tudnivalót elmondunk a szülőknek az iskolakezdéssel, iskolaválasztással
kapcsolatban. ezt Az értekezletet Az elmArAdt
óvodAi értekezletek helyett tArtjUk.
-április 28-30-ig beIratKOzás IsKOlánKba!!

Rendőrségi hírek

március hónapban két bűncselekményt regisztráltunk dévaványa
területén.
Az egyik esetben ismeretlen tettes ellen rendeltünk el nyomozást, aki
2014. 03. 19-e és 2014. 03. 21-e közötti időben, a dévaványai polgármesteri hivatal egyik irodahelyiségéből eltulajdonított egy laptopot. A lopással okozott kár kb. 165.000.-ft.
A másik esetben egy dévaványai lakos ellen rendeltünk el nyomozást, aki az általa vezetett és a tulajdonát képező segédmotorkerékpárral közlekedett dévaványa lakott területén belül, amikor a
dévaványai körzeti megbízottak rendőri ellenőrzés alá vonták. A vele
szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért
elfogásra és a gyomaendrődi orvosi ügyeletre előállításra került vérés vizeletmintavétel céljából. Az ittas vezetővel szemben büntetőeljárást kezdeményeztünk.
a rendőrőrs továbbra is felhívja a lakosság figyelmét a
következőkre:
• továbbra is várjuk a lakosság jelzéseit idegen, gyanús személyek,
gépjárművek megjelenésekor a területünkön. Az elmúlt hónapokban
több esetben vontunk ellenőrzés alá idegen, gyanús személyeket dévaványa területén a lakosság jelzései alapján.
• felhívjuk, főleg az időskorúak figyelmét arra, hogy idegen, gyanús
személyeket ne engedjenek be a házukba, lakásukba, ne
kössenek velük semmilyen üzletet, ilyen személyek megjelenése
esetén azonnal értesítsék a rendőrséget a 107-es vagy a +36-30/6337220-as telefonszámokon.
• A közlekedéssel kapcsolatban felhívjuk a kerékpárral közlekedők
figyelmét, hogy a már megépült kerékpárutakat használják, ne
pedig a gyalogjárdát, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között a jogszabályoknak megfelelően használják a kerékpárok
világítóberendezéseit, lakott területen kívül pedig viseljenek
láthatósági mellényt. A gépjárművekkel közlekedők az újonnan
kiépített parkolóknál szabályosan álljanak meg, parkoljanak, ne
pedig a forgalommal szemben, szabálytalanul. mindezen szabályok
betartását folyamatosan ellenőrizni fogjuk, szabálysértés észlelése
esetén, ahogy eddig is, szankciókat fogunk alkalmazni.
Szlovák Zsolt r. fhdgy.őrsparancsnok

A TÉDE hírei

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL
HíVUNK ÉS VÁRUNK!
Áldás, békesség!
az alsó tagozat nevelői

2014.04.11-én15óraI Kezdettel a Költészet napjára
emléKezünK a cIvIlházban, melyre mIndenKIt
szeretettel vár a vezetőség. .
KOZMA BÁLINTNÉ a TÉDE elnöke

A DÉVAVÁNYAI
VOX
HUMANA
KÓRUS
EGYESÜLETE meGköSzöni AzoknAk, Akik 2013BAn Az AdójUk 1% -ávAl támoGAtták A kórUS
tevékenySéGét.
kérjük, 2014-Ben iS támoGASSák eGyeSületünket!
AdóSzámUnk: 18140015-1-04
KÖSZÖNETTEL: A DÉVAVÁNYAI VOX HUMANA KÓRUS
EGYESÜLETE VEZETŐSÉGE ÉS TAGSÁGA.

Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik 1%-kukkal
segítették egyesületünket 2013-ban. 2014-ben is szeretnénk
a segítségüket kérni.
AdóSzámUnk:18383362-1-04
KOZMA BÁLINTNÉ a TÉDE elnöke

Értesítés

Megemlékezés
„Értünk éltél, bennünket szerettél,

A GyomAközSzolG kft. tájékoztAtjA A tiSztelt
lAkoSSáGot, hoGy A 2014. 04. 21-én (húSvét hétfő)
eSedékeS SzemétSzállítáSt Az ünnepnAprA vAló
tekintettel 2014. ápriliS

18-án (nAGypénteken) véGzi.
GYOMAKÖZSZOLG KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
T/fax: 66/386-269
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

Fekete József ügyvezető igazgató sk.

halál sem szakít el tőlünk,
tovább élsz a szívünkben,
bárhová nézünk, csak rád emlékezünk.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Katona
István halálának 3. évfordulójára.
Szerető felesége, gyerekei, unokái,
dédunokái, testvére családjai
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Köszönetnyilvánítás

Anyakönyvi hírek

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik Zsombok
Zsigmond temetésén megjelentek. Sírjára koszorút, virágot
helyeztek és elbúcsúztak tőle, elkísérve utolsó útjára. Részvétükkel
fájdalmunkban velünk voltak.
A gyászoló család

Születések:
Angyal József és Kókai Tünde lánya
Kitti, Sárosi György és Lengyel Tünde
fia György, Suha Zoltán és Feke
Alexandra fia Richárd Zoltán

„ A csend ölel át, a szeretet, Drága Édesanyánk, Isten Veled!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett édes-anyánk, Tóth Lajosné
Zsombok Julianna temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Halálesetek:
Latinovics Józsefné Mahovics Mária 1926, Ficzere Lajosné Herda Julianna 1934, Somogyi Lajosné Fülemen
Erzsébet 1960, Tóth Imréné Szalai Julianna 1930

“Életed elmúlt, mint egy pillanat. Emléked szívünkben örökké megmarad.”

Megemlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik
Faragó József temetésén megjelentek. Sírjára koszorút, virágot, helyeztek és elbúcsúztak tőle.
A gyászoló család

"Nincs olyan nap, óra és perc, amióta elmentél,
Rád, ne gondoltunk volna.
Nélküled üres lett a házunk,
bárhol is keresünk, sehol sem találunk.
Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el,
Aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el."

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik Lánczi József
temetésén megjelentek. Sírjára koszorút, virágot, helyeztek és elbúcsúztak tőle, elkísérve utolsó útjára. Részvétükkel fájdalmunkban velünk voltak.
A gyászoló család

Kiss Ferencné Faragó Ilona halálának 5. évfordulóján fájó szívvel emlékezik férje Ferenc, lánya
Ildikó és unokája Zahra, testvére István, sógornője
Margit.

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás
„Szerettünk, míg éltél, siratunk, míg élünk!”

"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."

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Ernyes
János temetésére eljöttek, és az utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot helyeztek. Emlékét szívünkben őrizzük.
A gyászoló család

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Oláh Ágnes
30. születésnapjára és halálának 9. évfordulójára.
Szerető édesanyád, testvéred és családja,
keresztszüleid és az egész család.

Megemlékezés

Megemlékezés

„Mikor virágot látunk, Te jutsz az eszünkbe,
Ha a nevedet halljuk,
könny szökik a szemünkbe.
Nehogy azt hidd, hogy el fogunk feledni,
mert Mi Téged örökké fogunk SZERETNI!”

„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, egy Végtelen Szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.”

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk Papp Béla halálának 7. évfordulójára.
Gyászoló családja

Fájó szívvel emlékezünk Szabó Sándorné Korán
Mária halálának 4. évfordulójára.
Gyászoló családja
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Labdarúgás

Hosszú pihenő után végre ismét a futballé lesz a főszerep.
Megkezdődött a Megyei II. osztály tavaszi szezonja, amiből már
két mérkőzést lejátszott a ványai csapat. Nem is akárhogyan, hisz
mindkét találkozót sikerült megnyernie. Ráadásul csökkentette
hátrányát a listavezető Mezőkovácsházával szemben. Reméljük,
a lendület a szezon végéig kitart, és egy kis szerencsével akár a
bajnoki cím is meglehet. Ami már kevésbé jó hír a szurkolóink
számára, hogy az első 3 hazai mérkőzést sajnos a gyomaendrődi
pályán kell játszani a csapatnak. A folyamatosan újított futballpálya és környéke miatt. Aki teheti, kísérje el Gyomaendrődre
is a csapatot, mert minden szurkolóra szükség van, a minél jobb
eredmény eléréséhez. Történtek változások is a keretben, most
néhány szót erről.
Kapus poszton Hajdú Gergő távozott csapatunktól, mert Budapestre költözött. A védelemből a rutinos Csordás Ferenc távozott. Egy alacsonyabb osztályú Budapesti csapat lesz a következő
állomáshelye. Fiatal szélsőnk, Panyik Flórián szintén Budapesten
folytatja pályafutását. Rutinos középpályásunk, Bereczki Árpád a
sorozatos sérülések miatt feltehetőleg befejezi a pályafutását.
Nekik nagyon sok sikert kívánunk, és nagyon szépen köszönjük
mindazt, amit valaha a csapatért tettek! Találják meg számításukat
az életben, és jó egészséget kívánunk nekik! Szerencsére nemcsak
veszteséglistája van csapatunknak, hanem beszámolhatunk
érkezőkről is! Kapus posztra Kálmán László érkezett, aki már fél
éve csapatunkkal készül, és hosszú kihagyás után áll újra kapuba.
Czakó István hosszú, külföldi munkavállalásból tért haza, és újra
„csatasorba” áll. Egy másik védő, Kálai Béla, aki Dévaványán
telepedett le, és játékra jelentkezett. Béla nagyon tapasztalt, magasabb osztályt megjárt játékos. Fiatal támadónk, Hőgye Zsigmond,
aki hosszú sérülés után áll újra csapatunk rendelkezésére. Az
érkezők sorát egy fiatal védő zárja, Tamási István, aki egy tehetséges „kispályás specialista” védő.
2014 / 2015 Megyei II. osztály Dévaványai SE tavaszi sorsolása

gáDoros – Dévaványa 0-12 (0-4)
Gádoros: 60 néző V.: Sándor
Dévaványa: Kálmán L., Séllei L., Kálai B. (Tamási I.), Furka Zs.,
Ungi A., Czakó I., Adamecz I., Nyíri J. (Hőgye Zs.) Kéki
Cs.,Ernyes R. (Diós K.), Molnár J. (Nagy Z.)
Gólszerzők: Ernyes R. 3, Kéki Cs. 3, Molnár J. 2, Nyíri J.
11-esből, Hőgye Zs., Nagy Z., öngól.
Edző: Tagai Attila - Jó játékkal, magabiztos győzelmet arattunk.
Jók: Az egész csapat
A télen meggyengülő hazaiak, nem tudták feltartóztatni a nagyobb
ritmusban játszó Dévaványa együttesét. A gyors, rövid passzos
játékkal szebbnél szebb gólokat szerző ványaiak még ilyen arányban is, teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.
Dévaványa – lökösháza 5-2 (2-0) (Gyomaendrődi pálya)
Gyomaendrőd: 100 néző V.: Kovács
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B. (Pálfi J.), Kálai B. (Tamási I.),
Séllei L., Czakó I., Ungi A., Nyíri J. (Hőgye Zs.), Adamecz I., Kéki
Cs. (Nagy Z.), Ernyes R.,Somogyi T.

Gólszerzők: Kéki Cs. 3 Nyíri J., Séllei L.
Edző: Tagai Attila - A mutatott játékkal nem vagyok elégedett, de
ma egy Kékivel jobbak voltunk a Lőkösházánál.
Jók: Kéki Cs., Ernyes R.
Az erős szél nem kedvezett a csapatoknak. Az első játékrészben a
Lökösházi csapat próbálta ki is használni, de szerencsére ez nem
sikerült nekik. Sőt, olyannyira nem, hogy a ványai csapat két kontratámadásból is betalált. A második félidőben, a mezőnyben harcosan és helyenként jól játszó vendég együttes némileg
megnehezítette a ványai csapat dolgát, de két jól eltalált szabadrúgással csak szépíteni tudtak. Mindent összegezve, egy jó,
harcos csapatot sikerült hellyel-közzel magabiztosan legyőzni.
Sze-retnénk megköszönni a szurkolóinknak a biztatást, és azt,
hogy még Gyomaendrődre is elkísértek bennünket. Sokat jelent a
csapat számára, és hálásak vagyunk érte.
Dévaványai se eddigi eredménye a táblázaton:
M
GY
D
V
1. Mezőkovácsháza 19
17
1
1 (82-23) 52 pont
2. Dévaványa
19
15
2
2 (73-17) 47 pont
3. Elek
19
11
4
4 (47-31) 37 pont
az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Gádoros – Dévaványa 0-8 (0-3)
Gólszerzők: Papp V., Gubucz V. 2, Konczi K., Faragó N., Kovács
Z. , Kovács F., Feke I.
Dévaványa - Lökösháza 6-1 (1-0)
Gólszerzők: Gubucz V., Kovács F. 2, Séllei D., Nagy A. 2.
az ifjúsági csapat eddigi eredménye a táblázaton:
M
GY
D
V
4. Dévaványa: 19
13
3
3 (79-18) 42 pont
Az ifjúsági csapat is jól kezdte a tavaszi rajtot, hisz megnyerte
mindkét mérkőzését, és továbbra is tapad az élmezőnyhöz. Jelenleg csak 6 pont választja el őket, az első helyezet Csorvástól.
Reméljük, tartani tudják jó formájukat, és akkor, a szezon végére
egy jó eredmény is kisülhet.
Minden labdarúgás kedvelőt várunk az új szezonban mind a hazai,
mind az idegenbeli mérkőzésekre, bízva a sikeres szereplésben.
Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, látogasson el az alábbi honlapra: www.devavanyase.gportal.hu
A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkormányzat, Harmadik Félidő
Söröző, Parola Mihály, Darvasi Sándor, Mideczki Zoltán, Kőszegi
János, Czakó István, Tagai Attila, Dr. Nagy László, Prokics László,
Valach Piroska, Takács Gyula, Váradi Károly, Dékány József, Kiss
Károly és családja, Balogh István, Pervanov Ádám, Fazekas
Gyula, Papp Marcell, Feke Tibor, Papp Sándor, Pengő Imre, Marton Lajos, Nagy Gábor (Kékteve), Vakarcs Sándor, Papp László,
Takács István, Kovács András, Faragó Zsigmond, Tóbiás Gábor,
Vaszkó Imre, Papp Zsigmond, Csordás Ferenc, Pálfi János,
Furka Lajos, Gyányi Lajos, Mobilimpex Kft. (Zsiványtanya
kocsma), Szilágyi Sándor, Magyar Zsolt, Bartha Sándor, Takács
József, Kéki Gábor, Nagy János, Tóth Lajos, Kállai Imréné,
Kádár Csaba, Erdős Csaba, Gyányi Norbert, Gyányi Albert,
Zeller Sándor, Pesztránszki Zsigmond, Kiss Endre, Barna Sándor, Zsila Ferenc, Kisari Tibor, Gyebnár Mihály, Furka Zsolt,
Tóth Sándor, Vasvári László, Fehér Mihály
Adamecz István

Dévaványán, 2 szobás csaláDi ház, központi
fűtéses, elaDó, vagy társasházi lakásra
cserélhető.
irányár: 5.800.000.-Ft
érdeklődni: 06-30/243-4609, 06-70/775-1388
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Majális az Autós Csárdánál!

A részvéTel ingyenes!
IdőponT:
2014. május 2. pénTek 12:00-Tól KocsIs MArcI
élőzenével

szórAKozTATjA

A

Kedves

vendégeKeT

20:00-Tól A dejA vu együTTes lép színpAdrA!
május 3-án 9:00-Tól színes progrAMoKKAl várjuK Kedves
vendégeInKeT, gyerMeKeKeT és felnőTTeKeT egyAránT!
GyermekproGramok:
kézműves foglalkozás, mini mozi, kisállat simogató, légvár,
trambulin, póni lovaglás, böbe bohóc
az idelátogató gyerekeket apró ajándékkal várjuk!
a felnőttek sem foGnak unatkozni, őket is naGyon sok
érdekes proGram várja: bemutatók, versenyek, néptánc,
népzene, mazsorett bemutató, csatári fanni énekes
Az esT folyAmán A Dominó együTTes zenél hAjnAlig.
Az idelátogató kedves vendégeket sültkolbásszal,
birkapörkölttel, sült csirkecombbal, brassói aprópecsenyével
sültburgonyával, főtt csemegekukoricával,
és nem utolsósorban hideg sörrel várjuk!
Cégektől és vállalkozóktól
kolbászjegy és sörjegy rendelést felveszek!
A további programok egyeztetés alatt!
programok közzététele:
plakáton, devavanya.hu, facebook oldalon
minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

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

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

Dévaványa,
árpáD

út

21.

sz. alatti

üzlethelység kiaDó!

érd: 20/9520-237
“C” tehergépkocsi

“D” nehézpótkocsi

Járművezetői
tanfolyam

A művelődési ház melletti kis épületben
Teherautó jogosítvány még szezon előtt!!!
Tájékoztató megbeszélés:
2014. április 11. (péntek) 17 óra

Tel: 06-30/205-3164, 06-30/823-3269
www.sofőrsuli.hu

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

Dr. Kiss László
Ügyvédi iroda

5510 dévaványa, Hősök tere 4.

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

Dr. kiss lászló ügyvéd

Tel.: 06-70/369-24-32
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ingatlankÖzvetÍtéS - HitelügyintézéS

Lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉDTŐL A HITELIG!
HITELKÖZVETÍTÉS BÁRMILYEN LAKÁS CÉLRA ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA. TELJES BANKI ÜGYINTÉZÉS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN!!!
régeBBi, rossZ kamatoZÁsÚ hitelek kivÁltÁsa keDveZőBB
feltételekkel. Új!!! Állami kamattÁmogatÁsÚ lakÁshitelek, Új
és hasZnÁlt lakÁs, csalÁDi hÁZ vÁsÁrlÁsra, korsZerŰsítésre jelentős
kamatkeDveZményekkel,
mÓDosult,
keDveZőBB
feltételekkel!
most aZ inDulÓ Banki költségek és a köZjegyZői Díj 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
7,5 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 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.
3 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a Szeghalmi út közepén
5 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

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!

"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. április 11. (péntek) 1700 óra,
tel.: 06-30/205-3164, 06-30/823-3269
www.soforsuli.hu
Ház

eladó

dévaványa, SzécHenyi u. 32.
irányár: 3.800.000.-Ft
érdeklődni: 06-30/588-4618
vagy SzemélyeSen

koSSutH u. 9/a.

dévaványa,

Szám alatt.

vezetékes gáztűzhely
és 2 db heverő

tűzifára cserélhető
vagy eladó!

tel: 06-30/315-4584

Összkomfortos családi ház
eladó Szeghalmi u. 33.

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

közérdekű telefonszámok

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

Figyelem!

lapzárta

2014. ápriliS 17., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba DigitÁlis formÁBan a határidő betartásával! Csak az április 17-ig beérkezett cikkek jelennek
meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
követkeZő sZÁm megjelenése: mÁjus 2.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
DévavÁnyai hírlap-Dévaványa város önkormányzata
tájékoztató lapja. kiadó: Dévaványa város önkormányzata,
5510 Dévaványa, hősök tere 1. eng. szám: 3.4.1.1739/1999.
szerkesztőség: Bereczki imre helytörténeti gyűjtemény 5510
Dévaványa, széchenyi u. 8., tel.: (66)485-040. e-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu.
felelős szerkesztő: Burainé murányi magdolna. felelős kiadó:
valánszki róbert polgármester. megjelenik: havonta. készült:
kovács Zsolt Dévaványa. kiadványszerkesztés: DÁmk Bereczki
imre helytörténeti gyűjtemény. kiadványszerkesztő: kis anikó
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