A testületi ülésen történt...

mányzat 2013. évre betervezett és az eredeti költségvetésben szereplő feladatainak eleget tett, az évközi rendeletmódosítások során
jóváhagyott célkitűzések teljesültek. A képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet 2.250.620,- eFt
bevétellel 2.036.892,- eFt kiadással 518.738,- eFt pénzmaradvánnyal
fogadta el. A könyvvizsgáló megállapította, hogy az önkormányzat
egyszerűsített mérlege, pénzforgalmi jelentése, a pénzmaradványés eredmény kimutatása a számviteli jogszabályokban megfogalmazott elvek szerint került összeállításra, ezért azt hitelesítő záradékkal
látta el, a képviselő-testület pedig döntött az egyszerűsített beszámoló
közzétételéről. Döntöttek továbbá a pénzmaradvány felosztásáról és
felhasználásáról. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a
napirendet.
Az ülés további részében a képviselő-testület megbízta Dr. Kulcsár
László ügyvéd urat Novák Imre egyéni vállalkozó egyedi támogatására vonatkozó támogatási tervezet elkészítésével, többek között
döntöttek 128 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
kiskorúgyermek szociális nyári gyermekétkeztetéséről, valamint a
„Dévaványa városközpontjában az Árpád u. – Körösladányi u. 4205.
sz. 29,702 kmsz – 30,231 kmsz járda, parkoló- és kerékpárút építésére
vonatkozóan a tervben szereplő, de eddig el nem készült 41 db aszfaltos gépjármű parkolóhelyek kialakítása” kivitelezésére irányuló
közbeszerzési eljárás eredményeként a FUTIZO Kft. (5700 Gyula
Mátyás Király u. 31/1.) - mint összességében legelőnyösebb ajánlattevő – 28.147.753 Ft nettó áras ajánlatát hirdette ki nyertesnek. A
képviselő-testület ezt követően zárt ülést tartott, és döntött a „Dévaványa Egészségügyéért”, a „Dévaványa Közszolgálatáért” és „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő címek kitüntetettjeiről.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2014. május 29. napján
15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató.
2. Beszámoló a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról, a szakmai munka eredményességéről, az 1997.
évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. alapján.
3. Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi működéséről, a feladatellátás tárgyi,
személyi feltételeiről. A szakmai munka eredményességének
értékelése az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bek. d.) pontja alapján.
4. Döntéshozatal a „Városért” kitüntetés 2014. évi kitüntetettjeiről.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Rendkívüli testületi ülés

A képviselő-testület véleményezési jogkörében eljárva egyhangúlag
támogatta az általa működtetett Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában álló Ványai Ambrus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola (5510 Dévaványa, Vörösmarty M. u.
4/6) intézményi átszervezését a művészeti oktatás művészeti ágai
közül a zeneművészeti ág, valamint az utazó gyógypedagógusi
hálózat alapfeladatának bővítése vonatkozásában. Az iskola tanulói
számára az idei 2013/2014-es illetve a következő 2014/2015-ös
tanévre is 70-70.000.- Ft összegben támogatást biztosít a testnevelés
órák keretei terhére megtartandó úszásoktatás érdekében a Strandfürdőbe történő belépő jegyek árához. A képviselő-testület döntött a
„Szérűskert úti terület tereprendezése”: a dévaványai 3226 hrsz.-ú,
mintegy 15000 m2 kiterjedésű belterületen építési és egyéb hulladék
kezelésére, rendezésére, ehhez kapcsolódóan a régi Vásártéren
(Eötvös utca) lévő, mintegy 250 m2 területű hasonló jellegű hulladék
kezelése és a „Téglagyári terület tereprendezésre”: a dévaványai
01634/12 hrsz.-ú, mintegy 8500 m2 kiterjedésű külterületen építési
és egyéb hulladék kezelésére, rendezésére című tárgyban indított
helyi beszerzési eljárásról. Az eljárás eredményeként egyhangúlag
a „Szérűskert úti terület tereprendezésé”-re Nagy Imre és Furka László közös ajánlattevők (5510 Dévaványa, Bartók B. u. 15. és 5510
Dévaványa, Bajcsy-Zs. u. 16.), mint összességében legelőnyösebb
ajánlattevő – 5. 556.250.- Ft bruttó áras ajánlatát, míg a „Téglagyári
terület tereprendezésé”-re az Agrodéva Kft. (5510 Dévaványa,
Széchenyi u. 4.), mint összességében legelőnyösebb ajánlattevő –
2.857.500.- Ft bruttó áras ajánlatát hirdette ki nyertesnek.

A képviselő-testület legutóbbi ülését 2014. április 24. 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
2013. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló
jelentést. Dévaványa Város Önkormányzatánál és intézményénél a
belső ellenőrzési feladatokat a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási Tanács által jóváhagyott 2013. évre vonatkozó ütemterv
településekre lebontva tartalmazza az ellenőrzési feladatokat, amelyet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
314/2012.(X. 25.) Kt. határozatával fogadott el. Az elmúlt évben tervezett vizsgálatok nem tudtak maradéktalanul megvalósulni. A normatíva elszámolását megalapozó statisztikai adatok ellenőrzése az
ÁMK-nál megtörtént. Összességében a létszámadatok egyeztek, az
ellenőrzés minimális eltéréseket tárt fel. Ezen eltérések további intézkedéseket nem igényeltek. Terv szerint sor került az Önkormányzatnál a civil szervezetek részére az önkormányzat által nyújtott
támogatások és azok felhasználásának, elszámolásának jogszerűsége
tárgyban végzett ellenőrzésre.
Az ellenőrzés során apróbb hiányosságok kerültek feltárásra. Ezek
rendezésére intézkedési terv készült. A tervben foglaltak teljesítése
határidőn belül megtörtént. A 2013. évre ütemezett közbeszerzési
eljárás ellenőrzésére nem került sor. Ez az ellenőrzés azért maradt
el, mivel a belső ellenőr munkaviszonya év közben megszűnt, és a
vizsgálat a felmentéssel érintett időszakra volt ütemezve. A közbeszerzési eljárás ellenőrzésének elmaradását a 2014. évi ellenőrzési
terv összeállításánál figyelembevételre került. A képviselő-testület
egyhangúlag fogadta el a napirendet.
A képviselő-testület második napirendi pontként a 2013. évi zárszámadás elfogadását, a pénzmaradvány elszámolást és felosztást, illetve az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójával
kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést és az egyszerűsített mérleg közzétételéről szóló beszámolót vitatta meg. A jogszabályi rendelkezések alapján a könyvvizsgálói záradékkal ellátott,
egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait
összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli
mérleget, pénzmaradvány- és eredmény kimutatást, valamint a rendelettervezetet, a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell
a képviselő-testület elé terjeszteni. A beszámoló alapján az önkor-

A képviselő-testület 2014. április 16. napján rendkívüli ülést tartott.
A képviselő-testület több halasztást nem tűrő ügy miatt tartott ülést,
melynek során elsőként az „Dévaványa Sport u. 5. sz. alatti Strandfürdő és Gyógyászat villámvédelmi hálózatának kiépítésé”-re
vonatkozóan a beérkezett ajánlatokról döntött. Az eljárás eredményeként, egyhangúlag Takács János egyéni vállalkozót (5510 Dévaványa, Árpád u. 27.), mint egyetlen, ezáltal legalacsonyabb
összegű ajánlattevőt - 1.387.664.- Ft bruttó áras – hirdette ki nyertesnek. Módosításra került az Önkormányzat által adományozható
kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet, az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
8/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 20/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet. A módosítások egyhangúlag kerültek elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúlag döntött a Dévaványa, Jéggyár u.
7/1. I. em. 3. szám alatti költségalapú bérlakás bérbeadására
vonatkozó pályázati hirdetmény megjelentetéséről.
Dévaványa Város Önkormányzata a közfoglalkoztatási feladatok
elvégzésére vonatkozó palántázógép beszerzésére korábban helyi
beszerzési eljárást indított. A Képviselő-testület egyhangúlag hozta
meg a döntést, mely alapján az Alfa-Gép Kft. (5600 Békéscsaba,
Szarvasi út 1.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánította, és mint egyetlen, ezáltal legalacsonyabb összegű ajánlattevőt – 2.749.550.- Ft bruttó áras ajánlatát hirdette ki nyertesnek.
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Polgármester válaszol…
Februárban javítások történtek a Gyomai úton. Várhatóake a felújítási munkálatok folytatásai?
Így van, idén februárban megkezdték a Dévaványát Gyomaendrőddel összekötő út egy rövid, mindössze 1 km-es szakaszának burkolat felújítási munkálatait, és ennek a kis
szakasznak is a felújítása mintegy 111 millió forintba került.
Sajnálatos módon tudom, hogy ez a javítás koránt sem oldja
meg városunk elérhetőségének nagy gondját, és azt is látnunk
kell, hogy az alkalmazott technika nem egy időtálló megoldás,
azonban úgy vélem, hogy ez is eredménynek számít. Természetesen felvettem a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-vel, aki a Magyar Állam tulajdonát képező közutak
javításáért felelős, és területi képviselőjének a helyszíni bejárás alkalmával jeleztem elégedetlenségünket az úttal kapcsolatban. A jövőben is igyekszem minden követ
megmozgatni azért, hogy ebben a kérdésben végre hosszú
távú megoldás születhessen.
Megtörtént városunk első közterületi játszóterének átadása,
azóta több, a játszótérhez kapcsolódó fejlesztés is elindult,
melyek volnának ezek?
Nagy örömömre szolgált, hogy április 5-én Dankó Béla
országgyűlési képviselő közreműködésével átadhattam rég vágyott játszóterünket az izgalommal teli gyermekek részére. Az
átadást a Hagyományőrző Nők Egyesülete által készített
ízletes sütemények, valamint a Piros Kockás Túró Rudi termékei színesítették, részvételüket ezúton is köszönöm. A
beruházás azonban itt nem fejeződött be, folyamatosan dolgozunk azon, hogy hogyan tudnánk az azóta született
kéréseket teljesíteni. Így például ma már minden 14 év alatti
gyermek részére ingyenes a játszótér mellett lévő buszváró
nyilvános mosdója. Lakossági vélemények és észrevételek
alapján hamarosan további fejlesztéseket hajtunk végre: a déli
oldalon (a zug felől) közmunka program keretében
megkezdődik a kerékpártárolók építése, illetve körben
elkészül majd a járda is. Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása
alapján tervezési fázisba került egy ivókút létesítése, valamint
a homokozó lefedésére alkalmas ponyva elkészítése. A
munkálatok befejezéséig türelmüket kérem, és jó szórakozást
kívánok a játszótéren.
A márciusi képviselő- testületi ülésen döntés született a civil
szervezetek támogatásáról. Miben volt ez más a korábbi évek
gyakorlatához képest?
A képviselő-testület idei költségvetésében minden korábbinál
magasabb összeget különített el a civil szervezetek támogatására. Ez azt jelenti, hogy míg a tavalyi évben erre a célra,
mintegy 7,5 millió forintot költött önkormányzatunk, addig
2014-ben ezt az összeget 12,5 millió forintra emeltük. A márciusi testületi ülésen a támogatás a szervezetek között
elosztásra került, mely során igyekeztünk mindenki kéréseit
figyelembe venni. Igaz, hogy a legjelentősebb támogatásban
a Dévaványai Sportegyesület részesült, de a többi civil

szervezet is megkapta az előző évi összeget, sőt még azt
meghaladó pluszforrásokhoz is juthattak.
A jövőben a pénzügyi támogatáson túl szorgalmazom a civilek
más jellegű támogatási formáinak kidolgozását is, így például
könyvelési feladatok ellátásának átvételét. Jelenleg 12 nonprofit szervezet könyvelését már most is a sportegyesületen
belül foglalkoztatott munkatársunk látja el, melynek is
köszönhető az egyesület nagyobb támogatása. Dolgozunk
azon, hogy minél több szervezetet vonhassunk be ebbe körbe,
és ezzel a civilek munkáit könnyítsük. Szeretném, ha az önkormányzat és a civilek közötti párbeszéd folytatódna, éppen
ezért véleményeiket örömmel veszem a jövőre vonatkozólag.
Úgy vélem, hogy ezek a gesztusok a szervezetek felé
ösztönzőleg hatnak, arra bátorítják őket, hogy
tevékenységüket folytassák és munkájukkal egyre szélesebb
társadalmi köröket érintsenek. Sok ember számára a civil szervezetek, és az általuk megrendezett események jelentik az
egyetlen szórakozási lehetőséget, míg másokat sportolásra,
egészséges életmódra vagy éppen tanulásra sarkalnak. Éppen
ezért jelenlétüket értékelni, munkájukat lehetőségeinkhez
mérten segíteni kell.

Névadási játék

Keressük a legötletesebb, legtalálóbb nevet, amely illik új
játszóterünkhöz. A három legjobb név kitalálóját jutalomban részesítjük május 31-én, a városi gyermeknapon.
Nyeremények:
I. helyezett: A teljes család részére egy egész napos
ingyenes belépő a budapesti Elevenparkba, mely tartalmazza az utazást is
II. helyezett: Az egész családnak szóló hét alkalomra szóló
belépő a városi Strandfürdőbe
III. helyezett: Az egész családnak szóló mozijegy a békéscsabai Center moziban
A pályázaton minden 14 év alatti dévaványai gyermek
részt vehet, az ötleteket az óvoda munkatársainál lehet
leadni, vagy az Eötvös utcai Óvoda postaládájába lehet
bedobni. Egy gyermek egy névvel pályázhat, névazonosság esetén a korábban beérkezett ötletet vesszük figyelembe. Jó szórakozást mindenkinek!

Édesanyák köszöntése

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Vasárnap álljunk oda édesanyánk elé, s egy
öleléssel, néhány kedves szóval mondjunk köszönetet mindazért, amit értünk tett. Emlékeztessük erre gyermekeinket,
testvéreinket is.
Anyák napja alkalmából kívánok minden Édesanyának sok
boldogságot és kitartást, hogy gyermekeik példaképei,
bölcs és türelmes nevelői legyenek!
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Valánszki Róbert polgármester

Meghívó

Dévaványa Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

Dózsa-féle parasztháború 500. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségre
A rendezvény fővédnöke:

KöSzönTőT mond:

Dr. Áder János köztársasági elnök

2014. május 17. szombat
900 Ökumenikus Istentisztelet
HElySzín: Katolikus templom
KöSzönTőT mond:
Valánszki Róbert polgármester
mEgEmléKEzéST TarT:
Horváth Sándor plébános

940 Kettős-kereszt áldása, felavatása, átadása

HElySzín: Hősök tere
a KETTőS-KErESzTET mEgáldja:

Dr. Ágoston Sándor történész, az Emlékbizottság elnöke,
Dévaványa Képviselő-testülete Kulturális Bizottságának elnöke

1400-1500 Ebéd
HElySzín: váradi étkezési Bt.

1530 „Dózsa-féle parasztháború” című kiállítás
megnyitása

HElySzín: művelődési Ház
a KiállíTáST mEgnyiTja:

Dr. Erdész Ádám a Békés Megyei Levéltár igazgatója
1630 Ványai Ambrus szobrának átadása katonai
tiszteletadással

Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi megyéspüspök HElySzín: ványai ambrus általános iskola, dévaványa,
Béres János református lelkipásztor vörösmarty u. 6-8
10 A Dózsa-féle parasztháború 500. évfordulója
című országos történészkonferencia megnyitója

BESzédET mond:

00

HElySzín: művelődési Ház
dr. ádEr jánoS KözTárSaSági ElnöK, az EmléKünnEpSég
fővédnöKénEK KöSzönTőjéT TolmácSolja:

Farkas Zoltán a Megyei Közgyűlés elnöke

A Dózsa-féle parasztháború 500. évfordulója
című országos történészkonferencia előadásai

Dankó Béla országgyűlési képviselő

2014. május 18. vasárnap

Történelmi játszóház és kiállítás vezetés
időponT: 10 óra
HElySzín: művelődési Ház
Dr. Ágoston Sándor
KiállíTáS vEzETő:
Sándor Tünde, Gyányi Éva
jáTSzóHáz vEzETő:

Előadó: Dr. Veszprémy László hadtörténész - alezredes –
a HM HIM Hadtörténeti Intézet Igazgatója

1030 Az Oszmán Birodalom és Közép-Európa a XV.-XVI.

1225„Ványai Ambrus és a dévaványaiak az 1514-es

Előadó:

Előadó:

században – harc a török ellen!

Dr. habil. Papp Sándor történész – egyetemi docens –
a Szegedi Tudományegyetem docense – történész - turkológus

1055 „A Magyar Királyság bel- és külpolitikája a
Hunyadiak és II. Ulászló idején- Békés vár-

Dózsa-féle népfelkelésben-parasztfelkelésben”

Dr. Ágoston Sándor történész – ny. középiskolai tanár
1250 Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve
és a magyar jobbágyság röghöz kötése

Előadó:

Prof. Dr. Mezey Barna - jogtudós –

megye a XV- XVI. század fordulóján.”

Eötvös Lóránd Tudományegyetem rektora

Dr. Seres István történész

Előadó:

1120 Bakócz Tamás pápai követi megbízatása
Előadó:

Prof. Dr. Érszegi Géza történész – főlevéltáros -

1315 „Dózsa György és forradalma – Márki
Dózsa-monográfiái és azok fogadtatása”

Előadó:

Dr. Erdész Ádám PhD történész –

a Magyar Országos Levéltár volt főigazgatója

1145 Kávészünet
1200 A Dózsa-féle parasztháború hadtörténeti
vonatkozásai

levéltáros - Békés Megyei Levéltár igazgatója
Támogatók: AGRODÉVA Kft. Dévaványa, COOP Dévaványa és Vidéke ÁFÉSZ, Dévaványa Város Önkormányzata, Honvédelmi Minisztérium,
Bartha Sándor, Havancsák
László,
Szűcs Tibor
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Országgyűlési választások eredménye
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint, a szavazatok 100 százalékos feldolgozottságánál Békés megye választókerületeiben a
Fideszes politikusok szereztek mandátumot.
Összesítés:
1. Dankó Béla (FIDESZ-KDNP) - 47,80 százalék, 19.942 szavazat
2. Samu Tamás Gergő (JOBBIK) - 26,27 százalék, 10.958 szavazat
3. Rejtő József (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) - 19,00 százalék, 7.925
szavazat
4. Rigler Miklós (LMP) - 3,78 százalék, 1.576 szavazat
5. Borzáné Uram Ildikó (A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT) 1,28 százalék, 534 szavazat
6. Urbancsok Istvánné (KTI) - 0,44 százalék, 182 szavazat
7. Rádai Alex (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) - 0,43 százalék, 178 szavazat
8. Varga Sándor (MSZDP) - 0,24 százalék, 99 szavazat
9. Jakab József (ÖP) - 0,22 százalék, 90 szavazat
10. Ásós Tibor (MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT) - 0,21 százalék, 88 szavazat
11. Mészáros Gina Ildikó (ÚMP) - 0,17 százalék, 69 szavazat
12. Kun Éva (NEMZETI ÉRDEKÉRT PÁRT) - 0,14 százalék, 59 szavazat
13. Ungvári Imre (ÚDP) - 0,05 százalék, 19 szavazat
14. Csanyi Lajos Edwárd (SZAVA) - VISSZALÉPETT

Dankó Béla országgyűlési képviselő –
Békés megye 2. sz. OEVK 2014-2018
1969. május 13-án született Szarvason. Végzettsége szerint
növénytermesztő mérnök.
Munkahely: 1987 és 1991 között a Kondorosi Polgármesteri Hivatal műszaki előadója, 1993 és 1997 között vállalkozó, 1998-99ben a békéscsabai Hungarotel Torna Club ügyvezető igazgatója,
1999 áprilisától Kondoros Nagyközség polgármesteri tisztségét
tölti be.

Közéleti szerepet az 1998-as önkormányzati választáson való indulással vállalt, amikor a kondorosi képviselő-testületben mandátumot szerzett, 1999 áprilisában az időközi választásokon
Kondoros polgármesterének választották, mely tisztséget azóta is
betölti.
2002 és 2010 között a Békés megyei Képviselő-testület tagja, a
2002-2006-os időszakban a Területfejlesztési és EU Integrációs
Bizottság tagja, 2006-től 2010-ig a szarvasi kistérség térségi tanácsnoka. 2004-től 2010-ig a Körös-szögi Kistérségi Többcélú
Társulás alelnöke.
2010-es időközi választásokon a szarvasi központú, Békés megye
5. sz. választókerület országgyűlési képviselőjévé választották.
Társadalmi, ill. civil munkássága: 1998-tól 1999-ig a békéscsabai
Hungarotel Torna Club ügyvezető igazgatója, 1999-től a szervezet
társadalmi elnöke. Két alkalommal volt tagja a Magyar Olimpiai
Bizottságnak. 2001 és 2006 között a Békés Megyei Labdarúgó
Szövetség alelnöke, 2007-től elnöke. 2010-től a MLSZ elnökségi
tagja, ahol az amatőr labdarúgást képviseli. 1998 és 2002 között a
Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja, 2006 és 2011 között a Felügyelő Bizottság elnöke. 1998-tól a Békés Megyei, majd 2007-től 2010-ig a
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanács tagja. 2002 óta a Kondoros és Környéke Polgári Együttműködés Egyesület, 2010 óta a
Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület elnöke.
A KÉPVISELŐ ÚRNAK GRATULÁLUNK, ÉS TOVÁBBI JÓ
MUNKÁT KÍVÁNUNK!
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Pályázati hirdetmény

Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra
meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I. em. 3. számú
költségalapú bérlakását.
Az ingatlan paraméterei:
A lakás 1 szobaszámú, összkomfortos komfortfokozatú,
alapterülete 39,33 m2 Lakbérbeszámításhoz figyelembe vett
alapterület 39,33 m2.
A lakbér mértéke: 346,- Ft/m2/hó
A lakás havi lakbére: 13.608.- Ft /hó
A havi közös költség összege 700.- Ft/hó.
Karbantartási óvadék összege 50.000.- Ft, mely befizetése
a beköltözés előtt esedékes.
A pályázat feltételei között szerepel, hogy pontazonosság
esetén a pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi lakbér
egyösszegű megfizetését vállalja. A bérlakás előzetes
egyeztetést követően megtekinthető.
A pályázati adatlapot a Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal 12-es irodájában lehet igényelni.
A pályázat benyújtási határideje: 2014. 05. 19. délelőtt 10
óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12-es számú irodája 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1.

Diáknap középiskolában
A tavaszi szünet előtti hetet legalább olyan türelmetlenül
várják minden évben a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény dévaványai diákjai, mint a tanév végi szünetet.
Hagyományosan ebben az időben kerül megrendezésre a
Diáknap. A nagy készülődés összekovácsolja a kisebbnagyobb közösségeket a közös diákigazgató jelöltek kampányában, a kampányfilmek forgatása során, az
előkészületek alkalmával.
A diákönkormányzat képviselői igen változatos és
szórakoztató programot ajánlanak a diáknapra, amiből kedv,
aktivitás és érdeklődés szerint lehet választani. Hajfonó
verseny a fodrásztanulók közreműködésével, gitárkaraoke,
ökológiai természetvédelmi szórakoztató feladatok. A
sportosabbak asztalitenisz, foci a műfüves pályán, zsákbanfutás, kötélhúzás és egyéb ügyességi feladatokban mérhetik
össze rátermettségüket.
Minden osztály részt vesz a főzőversenyben , teremszépségversenyben és a növényekkel a szebb környezetért
versenyben.A teremszépségverseny nyertese egy tortát kap.
De természetesen minden résztvevő nyertes legjobbakat a
diákönkormányzat oklevél mellett kisebb ajándékokkal is
jutalmazza. Nagy érdeklődés előzi meg a diákigazgató
választást, amikor az iskola aulájában újra levetítésre kerülnek a kampányfilmek és a szavazás úgy történik, hogy a
diákok az általuk támogatott diákigazgató jelölt mögé állnak.
Addig is folyik a találgatás, hogy ebben az évben ki kapja
meg az iskola kapujának kulcsát?
Külön köszönjük Novák Enikőnek a kampányplakátok
nyomtatásában nyújtott segítségét, hogy a 11. eladó csoport
jelöltjeit (a munkamegosztás jegyében három indulóval)
végzős DÖK elnökként is támogatta.
Szabó László Zoltán

Választási tájékoztató

Az Európai Parlament tagjainak választásán Békés megye Dévaványa település lakói helyileg a szavazókörükben - az előzetesen
kiküldött választási értesítő alapján - szavazhatnak.
A szavazás ideje: 2014. május 25. (vasárnap) 6- 19 óra között.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja, a
következő érvényes igazolványok bemutatásával:
A. lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagyútlevél vagy vezetői engedély
vagy
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.
Lehetőség van átjelentkezésre, amennyiben nem a
szavazókörében, de Magyarország területén kíván szavazni. Az átjelentkezéssel a kérelmében megadott magyarországi településen
szavazhat. A kérelemnek 2014. május 17-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodába. Ha a szavazás napján
külföldön tartózkodik, a külképviseleti névjegyzékbe kérheti
felvételét, amelynek alapján a kérelmében megadott külföldi
településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat. A
kérelemnek 2014. május 17-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodába.
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be a helyi választási
irodához 2014. május 23. 16 óráig, vagy 2014. május 25-én 15
óráig, a szavazás napján, a szavazóbizottságtól kérheti.
További információkat találhat a www.valasztas.hu honlapon, ill.
személyesen érdeklődhet a helyi választási irodában (Dévaványai
Önkormányzat, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-100)

Európai Parlamenti Választás
2014. május 25.

2014. május 22. és 25. között az Európai Unió 400 millió
választópolgára adhatja le voksát és szavazhat az új Európai
Parlament összetételéről. Magyarországon 2014. május 25én nyolcmillió magyar szavazó dönthet arról, ki képviselje
hazánkat a 2014-2019 közötti európai parlamenti jogalkotási
ciklusban. Az Európai Parlament összetétele most első ízben
azt is meghatározza, hogy ki vezeti majd az Európai Bizottságot. Az új szabályok értelmében az uniós kormányok
vezetőinek az európai választások eredménye alapján kell
javaslatot tenniük a Bizottság következő elnökének személyére.
Az európai politikai pártok már az európai választások előtt
megnevezték jelöltjüket erre a vezető pozícióra. Így tehát a
választópolgároktól is függ, hogy ki lesz az Európai Bizottság
következő elnöke. Az Európai Parlament Tájékoztatási
Irodáinak kiemelt feladata, hogy a tagállamok lakosságát a
legszélesebb körben tájékoztassák az Európai Parlament
tevékenységéről, kiemelt figyelemmel az európai parlamenti
választásokra. Ennek megfelelően az Európai Parlament budapesti Tájékoztatási Irodája az elmúlt időszakban számos
rendezvénnyel és egyéb kommunikációs tevékenységgel
hívta fel a figyelmet a közelgő választásokra, és a részvételi
demokrácia jelentőségére.
A tájékoztatást a 2014-es európai parlamenti választások
honlapja is segíti: az unió valamennyi hivatalos nyelvén
elérhető weboldal az európai politikai pártokról, tagállami
választási törvényekről és az EP főbb jogalkotási
tevékenységéről (multimédia, infógrafikák, statisztikák) nyújt
tájékoztatást. Az oldal közérthető sajtódossziét is tartalmaz,
ahol részletes információk találhatóak az elmúlt ciklus uniós
szinten meghozott fontosabb döntéseiről. Ugyanezen a honlapon a közelgő 2014-es európai választásokkal kapcsolatos
valamennyi kommunikációs anyag (kiadvány, vizuális anyag,
plakát, logó) is letölthető.
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CSÉMESE - A

brit Masters of Puppets

Theatre előadása

Magyar nyelvű Mesejáték csehszlovák Mesehősökkel, eredeti csehországi, nagyMéretű
bábokkal,
élő szereplővel.
Dévaványa, művelődési ház
2014. május 12. (hétfő) 18 óra
Jegyek elővételben is kaphatók a
helyszínen május 10-ig 950.-Ft, május
11-től 1150.-Ft. Egységes jegyárak.

Kedves Érdeklődők!

Dévaványai ÁMK művelődési házban új
KETTlEbEll csoport indul
2014. június 3-án 19 órakor!
Foglalkozások: heti 2x,
kedden és szombaton
Bérleti díj: 5000.-Ft/hó
Edző: Fekete Attila, 06-70/209-1594
MÁjus 21-én a KihívÁs napjÁn
17.30-tól beMutató eDzés!
várunk szeretettel!

Foci Vb

élőben a művelődési
háznál!

ahogy 4 évvel ezelőtt, idén is lehetőség
lesz a művház udvaráról kivetítőn
követkni a 2014-es
labdarúgó világbajnokságot!
részletek a művelődési ház Facebook
profilján

Véradás

2014. május 5-én 8-12 óráig a
DÁMK művelődési háznál!

Az eredményhirdetésre a játszóházat követően került sor. A
helyezéseken (1-3.) kívül különdíjakat, illetve az átlagon felüli
méretű, technikájú alkotásokért „XL-díjakat is kiosztottunk.
a nyertesek névsora:
1. osztályosok: nagy veronika (1.), poljóka dzsennifer (2.), Ungi
dániel tibor (3. ) (szügyi dániel református általános iskola tanulói)
2. osztályosok: rizmann erika (1.), papp vivien (2.), balogh nóra
(3.). különdíjasok: tapodi zsófia és tóth ábel.
3. osztályosok: Ferencz lilla (1.), szarka gergő (2.), nagy vivien
(3.). különdíjasok: pálfi klaudia vivien, Újhelyi lili és hraskó
dávid.(szügyi dániel ált.iskola tanulója)
4. osztályosok: rózsa anita (1.), szabó erik (2.), kapronczi zsolt
(3.). különdíjasok:Mészár debóra (szügyi dániel ref. ált.iskola
tanulója), szitás botond, ladányi valentina. Xl-díjas: csala dávid
és szitás botond közös alkotása.
5. osztályosok: Ferencz hanna (1.), juhász evelin (2.,Xl-díj), zuba
valéria(3.). különdíjasok: varga anna, takács zoltán és kecse
Fanni.
6. osztályosok: vajó lászló (1.), Molnár nadin (2.), tolnai klaudia
(3.). különdíjasok: takács anna és szűcs klaudia.
7. osztályosok: elek zsuzsanna (1.), dékány vanda (2.), nagy emese
(3.). különdíjas: tóth noémi és szarka tábita esztella közös rajza.
Xl-díjasok: rózsa veronika és Magyar Máté.
8. osztályosok: zrena klaudia (1.), oros krisztina (2.), debreczeni
adorján (3.). különdíjasok: szarka kitti, Máté tibor és balogh
gusztáv. Xl-díjas: lengyel bálint.
Gratulálunk a nyerteseknek, további sikeres munkálkodást kívánunk!
Minden résztvevő oklevelet, a helyezettek ezenkívül nyereményeket is kaptak.
A húsvéti programot a farsangi rendezvényen is nagy sikert aratott “kölyökdisco” zárta.
Köszönjük a rendezvényhez nyújtott
segítségét: Pappné
Szenczi Magdolnának, Gyányi Évának,
Szatmáriné Csillag
Mártának, Nagy Sándornak,
Kovács
Jánosnak és Balogh
Gyulánénak. Találkozunk a következő
rendezvényünkön!
szervezők

Húsvétváró délután- „Mesevilág” rajzverseny
2014. április 18-án vidám húsvétváró délutánt rendeztünk a gyermekek részére.
A kézműveskedni vágyók megismerkedhettek a tojásfestés hagyományaival, az írókázás technikájával, illetve különböző húsvéti
dekorációkat készíthettek az ünnepi asztalra. Ezzel egy időben a
„Jégvarázs” című mesefilmet tekinthették meg az érdeklődők.
Ezután móka és izgalom várta a gyerekeket a húsvéti játszóházban,
ahol egy órán át fogócskák, ügyességi játékok, locsolóvers író
verseny, illetve a már hagyománnyá vált tojáskeresés szórakoztatta a résztvevőket. A délután során volt lehetőség nyuszi simogatásra is. Az intézmény „Mesevilág” címmel rajzversenyt
hirdetett iskolások részére, melynek témája a gyermekek kedvenc
meseszereplőinek, mesejeleneteinek lerajzolása volt. A felhívásra
közel 300 alkotás érkezett minden korosztályból a város
iskoláiból. A pályázók többféle technikával dolgoztak, nem csak
rajzokat, hanem festményeket is kaptunk. Nagyon nehéz volt a
zsűri dolga, hiszen számtalan ötletes, színvonalas, érdekes pályázat közül kellett kiválasztani a legjobb alkotásokat. A legtöbb
rajzot a 3. osztályosoktól kaptuk, gyakorlatilag ők voltak a
„legtermékenyebbek” ezen a téren. A legnépszerűbb mesefigurák
- amelyeket a legtöbben lerajzoltak- a következők: SpongyaBob
Kockanadrág és a MonsterHigh szereplői.

latin est

A művelődési ház felnőttek részére társastánc oktatást szervezett.
A csoport tagjai (Nagy Erika-Tóth Sándor, Csontos Csilla-Kondacs György, Meidinger Ildikó-Balogh Gyula, Jakus GáborHorváth Éva, Juhász Éva-Papp Attila) péntek esténként 12
alkalommal szorgalmasan gyakorolta a tánclépéseket a
művelődési ház hangversenytermében. Kitartóan, bátran, ügyesen vették az akadályokat, s közben önfeledten szórakoztak.
2014. április 4-én 20 órától a Latin Est elnevezésű rendezvényen
elsőként bemutathatták az addig tanultakat a publikum előtt. Az
est folyamán a művészeti iskola haladó társastáncosai kápráztatták el a kedves vendégeket könnyed mozgásukkal, bámulatos
tehetségükkel.
Egy pohár pezsgővel köszöntük meg a munkájukat és egyszerre
koccintott minden résztvevő. Az est folyamán ízletes hidegtál és
büfé állt rendelkezésre. A résztvevők mindannyian „birtokba is
vették” a táncteret . Köszönet: Perei Ágnesnek a felkészítő
munkájáért, a táncosoknak a felejthetetlen produkciókért és a
vendégeknek a részvételért. További sok sikert kívánunk a társastánc csoport tagjainak! Gratulálunk a résztvevőknek. Bízunk
benne, hogy egy újabb Latin Est keretében ismét találkozhatunk.
Egy új csoport indulásához várunk jelentkezőket!
a szervezők
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Kihívás napja

Dévaványa
7:45 óra Helyszín: Ványai Ambrus Általános
Iskola udvara
Megnyitó: melynek keretén belül Valánszki
Miklós Róbert polgármester által átadásra kerül a
„DÉVaVÁNYa KIVÁLó SpoRtoLója EMLÉKpLaKEtt ”.
KözöS ToRNA zENéRE
8:30-tól Helyszín: Általános Iskolák, Középiskola, Polgármesteri Hivatal, Margaréta Idősek otthona
15 PERcES SPoRTAKTIVITÁSoK VégzéSE /tollaslabda, kosár, foci/
10:00-tól Helyszín: strandfürdő
ÚSzÁSI LEHETőSég a nap folyamán
10:00-tól Helyszín: szakosított szociális otthon
KözöS ToRNA – zENéRE, LABDAJÁTéKoK, KERéKPÁRozÁS
10:00-tól Helyszín: Napközi otthonos Óvodák
SéTA – ügyESSégI JÁTéKoK
13:00-tól Helyszín: Nyugdíjas Klub, Civil Ház
KözöS ToRNA zENéRE
10:00-tól 18:00-ig Helyszín: Művelődési Ház
SPoRTESzKözöKKEL JÁTéKoK: Asztali csocsó, légvár (ugráló),
óriás csúszda, VÍZIFOCI , Kangoo ill. kettlebell bemutató

Rendőrségi hírek

Április hónapban az alábbi bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás:
Nyomozást rendeltünk el egy dévaványai lakos ellen, mivel 2014.
április hónapban a nála megtartott házkutatás során kábítószergyanús anyagok kerültek lefoglalásra.
Szintén kábítószer fogyasztás gyanúja miatt rendeltünk el nyomozást egy dévaványai lakos ellen, aki 2014.04.04-e és 2014.04.15e közötti időben feltehetőleg kábítószert fogyasztott. Ezeket az
ügyeket szakértő bevonásával vizsgáljuk.
Egy dévaványai lakos bejelentése miatt rendeltünk el nyomozást,
akinek 2014.04.20-án 15:30 óra és 16:30 óra közötti időben a nyitott
lakóházából mobiltelefonját tulajdonították el. A lopással okozott
kár kb.: 40.000.- Ft.
A másik esetben szintén dévaványai lakos feljelentése alapján rendeltünk el nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki 2014.04.21-én
22:00 óra körüli időben a sértett lakóházába bement, majd az ott elhelyezett mobiltelefonját, és 2.000.-Ft készpénzét eltulajdonította.
A lopási kár kb.: 142.000.- Ft.
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 +36-30/633-7220-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, várakozzanak,
Ne pedig a forgalommal szemben, szabálytalanul. Ezeken túl-

18:00-tól Helyszín: Körösladányi úti tornaterem
AERoBIK
17:30-tól Helyszín: Művelődési Ház - szeghalmi út - Kossuth út útszakaszokon
3-6-9 KM-EN „Fut a VÁNYa” nevezés korosztályonként
a DÁMK József Attila Művelődési Házban
18:30-tól Helyszín: Dévaványa-Réhelyi látogató központ
Dévaványa útszakaszon
KERÉKpÁRtúRa 14 KM-EN, gyülekező – a művelődési ház
előtti parkban
A vízifocira és a futóversenyre (3-6-9 km) regisztráció,
rajtszám adás a művház. irodában.
Érdeklődni: 5510 Dévaványa Gyöngy út 8. Tel.: 66/483-051

SZÍNHÁZ KEDVELŐK FIGYELMÉBE!!!

A budapest Madách Színházba TANULMÁNY A NŐKRŐL c.előadásra szervezünk utat,
kellő jelentkező esetén.
Főbb szerepekben: Magyar Attila, Szulák Andrea,
Szerednyey Béla
Időpont: 2014. június 8. (pünkösd vasárnap)
Jegy ára: 3.870.-Ft, 2.700.-Ft Utazás autóbusszal.
JegY IgéNYLés: FoLYAMATosAN MÁJUs 4-Ig!
Tel: 66/483-051, vagy 30/612-2347
menően folytatjuk az ittasság ellenőrzéseket, mind a kerékpárosok,
mind a gépjárművezetők tekintetében.
Mindezen szabályok betartását, illetve a szabályok megszegését
folyamatosan ellenőrizni fogjuk, szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén, ahogy eddig is, szankciókat fogunk alkalmazni.
Tisztelettel: Szlovák Zsolt r. fhdgy. őrsparancsnok

Mozgáskorlátozottak hírei

A Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Dévaványai Helyi Szervezete 2014. március 22-én tartotta az éves közgyűlését.
A közgyűlést Petri Erzsébet, a Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Ellenőrző Bizottságának elnöke vezette le. A
közgyűlésen új tisztségviselőket választottunk. Dr. Nagy Lászlónét vezető helyettesnek, Barta Jánosnét pénztárosnak. Ezúton
is gratulálunk nekik, és sikeres, eredményes munkát kívánunk!
A választás után Petri Erzsébet válaszolt a tagok által feltett
kérdésekre.
A közgyűlés után nőnapi megemlékezésre került sor, ahol Kiss
Károly képviselő úr mondott köszöntőt. A szervezet jelenlévő nő
tagjait és nő vendégeinket virággal ajándékoztuk meg.
Ez idő alatt elkészült az ebéd. Dékány József, Kiss Károly és
Földi Imre képviselő urak megfőzték a finom babgulyást, amibe
a csipetkét kis csapatunk készítette. Kisült a házi kürtöskalács
és lekváros kifli is, amit a szervezet ügyes kezű nő tagjai sütöttek.
A jó étvágyban nem volt hiány.
Az ebédet követte a tombolahúzás, melyen sok értékes nyeremény került kisorsolásra a résztvevők hozzájárulásából és a
távolmaradók felajánlásából. A jó hangulatról Kádár Ferenc és
Tóth István gondoskodott.
Ebédünket jelenlétükkel megtisztelték, munkájukkal és felajánlásukkal segítették: Nyúzó Marietta képviselőnő, Dékány
József, Kiss Károly, Földi Imre, Dr. Ágoston Sándor, Kanó József
képviselő urak, Barta János, Dr. Nagy László, Kádár Ferenc, Tóth
István, Berta Edit, Pap Józsefné, Tánczos László, Papp Lajos, és
valamennyi jelenlévő tagunk. A birkózó szakosztály rendelkezésünkre bocsátotta edzőtermét, így kényelmesen elfértünk.
Mindannyiuknak köszönjük, hogy a nap sikeréhez hozzájárultak.
vezetőség
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Sajtóközlemény

Játszótér kialakítása Dévaványán
Dévaványa – 2014. április
Dévaványa Város Önkormányzata 2013-ban pályázatot
nyújtott be az Új-Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyéhez tartozó pályázati felhívásra
„Játszótér kialakítására” vonatkozóan.
Dévaványa Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Minisztérium 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás jogcím keretében játszótér kialakítására pályázati támogatásban részesült nettó
5.000.000.-Ft összegben. Az önkormányzat a pályázaton túlmenően további játszóeszközökkel és kültéri bútorzatokkal
kívánta a pályázat keretében megvalósítandó beruházást
kiegészíteni, így az önkormányzat 2014. évi költségvetésében
ezen célra többletforrást biztosított.
Az önkormányzat a pályázati és a képviselő-testület által
megítélt saját forrásnak köszönhetően, a beszerzési eljárás
lefolytatása után a nyertes kivitelezővel, a miskolci
székhellyel rendelkező Bankó Kft-vel szerződést kötött 8 db
játszóeszköz, parkberendezések, az ezekhez szükséges alépítményei munkálatok, fásítás, füvesítés elvégzésére. A
kivitelező a tereprendezést követően az egyes játszóeszközök
jobb megközelítése érdekében
térburkolattal ellátott
gyalogjárdát is kialakított a helyszínen. A játszótér ünnepélyes
átadására 2014. április 6-án került sor.
A fejlesztés célja egy komplex, teljes mértékben akadálymentesített játszótér kialakítása volt. Dévaványa Város Önkor-

Kórusminősítő

2014. április 25-én a Ványai Ambrus Általános
Iskola Gyermekkara megyei Éneklő Ifjúság hangversenyen (kórusminősítő hangversenyen) vett részt
Békéscsabán, ahol arany minősítést szerzett.
Az énekkar tagjai:
Adamik Regina 6.a, Adamik Renáta 6.a, Cselei Nóra
7.a, Fejes Szilvia 6.a, Földi Alexandra 8.b, Földi
Csilla 6.c, Harmati Natália 5.c, Horváth Luca 7.a,
Ignácz Dóra Anna 4.a, Kapronczi Anasztázia 5.a,
Katona Klára 7.c, Kovács Laura 4.a, Máji Szabina
4.a, Nagy Emese
7.a, Nyilas Antónia 6.a, Nyilas
Zsófia 4.a, Olasz
Csilla 7.c, Raffael Erika 5.a,
Séllei Aliz 7.c,
Séllei Zsanett,
Simon Martina
5.c,
Szarka
Fruzsina
5.c,
Szeleczki Lilla
5.c,Takács Erika
8.c
A kórus
karvezetője:
Tóth Veronika

mányzata fontos feladatának érzi olyan helyszínek és
közösségi terek létrehozását, ahol a gyerekek és kísérőik szabad levegőn, biztonságos körülmények között tölthetik szabadidejüket. Hangsúly a szabad levegőn, a sporton és a
közösségen van.
Az igényesen kialakított játszótér a meglévő épített és a közeli
természeti környezettel összhangban kulturált szabadidő
eltöltésére alkalmas teret alkot.
A projekt az Európai Unió és a Magyarország
Kormányának támogatásával valósul meg.
Kedvezményezett: Dévaványa Város Önkormányzata
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Tel.: 66/483-100, www.devavanya.hu
Irányító hatóság: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Békés Megyei Kirendeltsége
5600 Békéscsaba, Pf. 45.
Tel.: 66/814-520, www.mvh.gov.hu
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki
területekbe beruházó Európa

A könyvtár hírei
A Ladányi Mihály Könyvtárban – április 11-én a Költészet napján – Giriczné Gyányi Mária verseit, Séllei Anikó a versekhez készített illusztrációit mutatta meg a közönségnek.
Ezen a napon tartotta első összejövetelét – alakuló ülését – a „Nyitott
műhely” nevű kör. A Nyitott műhely azzal a céllal jött létre, hogy a városunkban élő alkotóknak, irodalomkedvelőknek lehetőségük legyen bemutatkozni, megismertetni munkájukat másokkal.
A “Nyitott műhely” következő
összejövetelét május 23-án, pénteken 17 órai kezdettel tartja.
Továbbra is várunk minden
érdeklődőt, aki szívesen megismertetné hobbiját másokkal, bemutatná verseit, írásait, rajzait,
fotóit, kézimunkáit, stb., beszélgetne kedvenc könyvéről, filmjéről. Várjuk azokat az
érdeklődőket is, akik „csak”
beszélgetni szeretnének és szívesen meghallgatnak másokat!

Húsvétvárás a múzeumban!

Mint minden évben, az idén is megemlékeztünk a húsvéti ünnepkörről a
múzeum kézműves műhelyében. Nagy volt az érdeklődés az osztályok
részéről a naptárunk már jó előre betelt. A gyerekek nagyon lelkesek voltak,
szebbnél szebb alkotások születtek. A foglalkozásokat húsvéti ráhangolódás
előzte meg. Különböző technikákkal és anyagokkal dolgoztunk. Készítettünk húsvéti kosárkát, ajtódíszt, cserépnyuszit és még sok minden mást is!
Sok, alkotókedvű osztály vett részt a foglalkozásokon, köszönöm nekik a
munkát, és a pedagógusoknak a részvételt.
Sándor Tünde
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Családi gyermeknap és egészségnap

2014.május 31. szombat 10 és 18 óra között
Helyszín: DÁMK Művelődési Ház udvara
Minden proGrAM inGyeneSen láToGAThATó!
10 órától Gyermekrajz és a mesevilág pályázat
megnyitója, díjátadás
Gyermekjátszótér névadójának eredményhirdetése
1030 zumba bemutató
1100 Szülő-gyermek közös játékok, sorversenyek
1140 Interaktív zenés gyermekműsor hevesi imrével és
zenekarával
1300 kutyás bemutató – alpintechnika, magasról mentés
1400 bábelőadás Fizimiskával - Tick-tack bábszínház előadása
1500 előadás béres Alexandrával - életmód tanácsok rohanó
világunkban.
16-1630 közös torna Alexandrával
1630 bűvész show
NAp FoLyAMÁN:
ArcFeSTéS, cSilláMTeToVáláS,luFi hAjToGATáS
doTTó VároSnéző kiSVonAT
SziklAFAlMáSzáS bizToSíTáSSAl
ÚjrAéleSzTéS bAbán, SérüléSek, Sebek elláTáSA A VidrA
eGyeSüleT jóVolTából

eleFánToS uGrálóVár A kicSiknek
óriáS cSÚSzdA AkAdálypályáVAl
óriáS jáTSzóház,- TrAMbulin
Mini cSÚSzdA, jáTSzóSzőnyeG A piciknek
kézMűVeS FoGlAlkozáSok A nAp FolyAMán Az óVónénikkel,
kicSiknek-nAGyoknAk
különböző Fából kéSzülT jáTékok : célbAdobók,
lépeGeTők, óriáS MAloM , STb
VérnyoMáS, TeSTSÚly, TeSTzSír MéréS, Vércukor MéréS
„hétszínvirág” Alapítvány a dévaványai óvodásokért
TáMop-6.1.2-11/1-2012-1128 pályázat jóvoltából
egészséges ételek kóstolása
(ebéd, uzsonna, gyümölcs a gyerekek számára biztosított).

Sakk
VIII. CSABAGYÖNGYE IFJÚSÁGI
VERSENY , BÉKÉSCSABA
Betegségek miatt ismét csak öt játékossal tudtunk elutazni a versenyre úgy,
mint a megyei diákolimpiára.
Első helyet most nem sikerült szerezni,
de a két második helyezés dicséretes.
eredmények
ii. korcsoportos fiúk :
8. Feke Nándor
16. Nagy Endre
20. Szabó Erik
iii. korcsoportos lányok:
2. Németh Regina
v. korcsoportos lányok:
2. Fekete Ágnes
köröS kuPA meGyei cSAPAtbAjnokSáG
Felnőtt játékosok hiánya miatt nem
tudtunk csapatot indítani az idei bajnok-

Múzeumi gyermektábor

“Mesterségek útján”
Vándorlegények és leányok próbája

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. Színes programokkal, kézműveskedéssel várjuk az érdeklődő gyermekeket, valamint a hét folyamán egynapos buszos
kirándulás lesz.
időpont: 2014. július 14 - 18-ig
Ára: 8000.-Ft
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
Felhívás Kazinczy-anyanyelvi versenyre!
Lezárultak a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a
Múzeumbarátok Köre által meghirdetett Kazinczy-anyanyelvi
verseny elődöntői.
A verseny témája: Dévaványa története
SokAn réSzt vettek A verSenyben, A döntőbe bejutott
verSenyzőket 2014. májuS 7-én Szerdán 14 órAkor
várjuk A múzeumbA (Széchenyi u. 8.).
Ez az első két forduló feladataira épül, kibővítve újabb érdekes
kérdésekkel.
A jutalom: egynapos múzeumi kirándulás a korcsoportok (34., 5-6., 7-8. és középiskolások) helyezettjei számára.
Várjuk jelentkezéseteket, és jó munkát kívánunk!
A szervezők: Váradi Andrásné, Sándor Tünde

ságban. Négy játékosunk szerepelt a
Mezőberény csapatában, amely a harmadik helyen végzett.
Fekete Albert 3 győzelem ,
4 döntetlen , 0 vereség
Fekete Ágnes 4 gy. , 2 d. , 1 v.
Rácz Imre
3 gy. , 0 d. , 3 v.
Németh Regina 3 gy. , 1 d. , 2 v.
jáSz-nAGykun-SzoLnok
meGyei cSAPAtbAjnokSáG
Ebben a bajnokságban két játékosunk
szerepelt a keleti csoportot megnyerő
Kisújszállás csapatában.
Fekete Albert 5 gy. , 2 d. , 1 v.
Fekete Ágnes 8 gy. 0 d. , 0 v. /100 %/
mátrA kuPA nemzetközi
verSeny, mátrAházA
A hatvan fős mezőnyben Szász János a
hét mérkőzésből szerzett öt pontjával az
előkelő negyedik helyen végzett.
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jáSz-nAGykun-SzoLnok
meGye eGyéni bAjnokSáGA,
kiSújSzáLLáS
A versenyt két kategóriában rendezték
meg. Az ,,A" csoportban a 2000 értékszám fölöttiek, a ,,B" csoportban a 2000
értékszám alatti játékosok szerepelhettek.
Az ,,A" csoport végeredménye:
1. Fekete Albert / Dévaványa
6
2. ifj. Egri László / Kisújszállás/ 4,5
3. Csvila Gábor / Kisújszállás /
4
4. Hegyesi Zoltán / Kisújszállás / 3,5
5. Terbe Zsuzsanna /Szigetszentmiklós/
3,5
6. Balogh Dávid / Kisújszállás /
3
7. Szíjártó Csaba / Újszász /
2
8. Kormos Lajos / Kisújszállás / 1,5
A ,,B" csoportban Fekete Ágnes a
tizedik helyen végzett .
Fekete Albert

Strandfürdő hírei

GYÓGYÁSZAT ÁRLISTA

Dévaványa Város Önkormányzat
Strandfürdő és Gyógyászat
2014

KEMPING ÁRLISTA
Vizesblokkos faház szállásdíja:
2500 Ft/fő/éj
Vizesblokk nélküli faház szállásdíja:
2000 Ft/fő/éj
Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén
Vizesblokkos faház szállásdíja:
2200 Ft/fő/éj
Vizesblokk nélküli faház szállásdíja:
1800 Ft/fő/éj
Az ár magába foglalja a strandfürdőbe való belépést.
6 éves kor alatt ingyenes.
A fenti árak nem tartalmazzák a 200 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót
(18 éves kortól fizetendő).
Lakókocsi, lakóautó:
1500 Ft/éj
személyi díj (felnőtt):
1100 Ft/fő/éj
személyi díj (diák/nyugdíjas):
900 Ft/fő/éj
Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén
személyi díj (felnőtt):
900 Ft/fő/éj
személyi díj (diák/nyugdíjas):
700 Ft/fő/éj
Az ár magába foglalja a strandfürdőbe való belépést.
6 éves kor alatt ingyenes.
A fenti árak nem tartalmazzák a 200 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót
(18 éves kortól fizetendő).
Sátor:
800 Ft/éj
személyi díj (felnőtt):
1100 Ft/fő/éj
személyi díj (diák/nyugdíjas):
900 Ft/fő/éj
Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén
Sátorhely:
600 Ft/éj
személyi díj (felnőtt):
900 Ft/fő/éj
személyi díj (diák/nyugdíjas):
700 Ft/fő/éj
Az ár magába foglalja a strandfürdőbe való belépést.
6 éves kor alatt ingyenes.
A fenti árak nem tartalmazzák a 200 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót
(18 éves kortól fizetendő).
Elektromos csatlakozás:
800 Ft/nap
sátor/lakókocsi
Mosógép használat:
300 Ft/nap
Elektromos tűzhely:
400 Ft/nap
Parkolás:
500 Ft/nap
Parkolás motorkerékpárral:
200 Ft/nap
Parkolás a kemping területén faház és sátor mellett.

STRANDFÜRDŐ ÁRLISTA

Felnőtt belépő
Felnőtt úszójegy
Felnőtt bérlet

egész nap
6-10 óráig
egy hetes (7 alkalom)
egy hónap
szezon
Felnőtt úszó bérlet
egy hónap
Diák- nyugdíjas úszó bérlet egy hónap
Gyermek belépő
(0-6 év)
Diák- nyugdíjas belépő egész nap
Diák- nyugdíjas úszójegy 6-10 óráig
Diák- nyugdíjas bérlet egy hetes (7 alkalom)
egy hónap
szezon
Családi belépő (öt fő)
Családi bérlet (öt fő) egy hetes (7 alkalom)
egy hónap
szezon
Csoportos: (15 főtől csak diák vagy nyugdíjas)
Kádfürdő
Közterület használati díj
1.320
Látogató jegy

680 Ft
590 Ft
3.555 Ft
9.955 Ft
24.000 Ft
7.860 Ft
6.000 Ft
ingyenes
500 Ft
427 Ft
2.540 Ft
7.620 Ft
18.500 Ft
2.400 Ft
9.920 Ft
32.720 Ft
55.780 Ft
406 Ft
445 Ft
Ft/m²/nap
260 Ft

Medencefürdő
Termál kádfürdő
Súlyfürdő
Szénsavfürdő
Orvosi gyógymasszázs
Vízalatti vízsugármasszázs
Vízalatti gyógytorna
Elektroterápia
Ultrahang
Diadinamyc
Szelektív ingeráram
Iontoforézis
Interferencia
Stabil galván
Kowarchik galván

269 Ft
99 Ft
84 Ft
136 Ft
218 Ft
121 Ft
81 Ft
295 Ft
210 Ft
230 Ft
210 Ft
210 Ft
165 Ft
165 Ft

WELLNESS ÁRLISTA
Szauna
Pezsgőfürdő
Masszázs (30 perc)
Masszázs (60 perc)
Lávaköves masszázs

457 Ft
450 Ft
1270 Ft
2100 Ft
3500 Ft

Szolárium (1 zseton 3 perc)
Szolárium krém

183 Ft
203 Ft

Strandfürdő hírei
A dévaványai Strandfürdő tájékoztatja az érdeklődőket a
2014 – es szezonkezdésről.
Május 1-jétől az úszómedence, a tanmedence, a kisgyermekek részére a pancsoló, a meleg vizet kedvelőknek a
gyógyvizes termálmedence nyújt kellemes kikapcsolódást.
Várunk mindenkit szeretettel!
Hétköznap: 10-19-ig
Hétvégén: 09-20-ig
-*-*-*-

Uszodamester állás lehetőséget hirdet
Dévaványa Város Önkormányzat
Strandfürdő és Gyógyászat
Uszodamester munkakör betöltésére keres alkalmas
munkavállalót, közalkalmazotti jogviszonnyal és határozott
időtartamra:
2014. május 1-jétől 2014. augusztus 31 –ig
Feladatai:
medence üzemben tartásához szükséges feladatok ellátása,
vízből mentés elvégzése, elsősegélynyújtás biztosítása.

Érdeklődni:
Strandfürdő és Gyógyászat (5510 Dévaványa, Sport u. 5)
Tel.: 66/483-127
Személyesen: Kállai Anikó (szakmai koordinátor)
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Ismerd meg városunk határát!
2014. MáJUS 10-Én kErÉkpároznI HívUnk
MIndEn TErMÉSzETbE váGyóT!

Útvonal: Dévaványa– Porkoláb tanya – Szamaras dűlő –
Kősziget – Varsányhát – Kéthalom – Dévaványa
program:
13:50 Gyülekezés a Református templom előtti
parkolóban.
14:00 Indulás a határba.
Sáros utak esetén Gyomára, a Hármas-Köröshöz
kerekezünk át.
Túravezető: Janóné Gizike
Minden éRdeKlődőt SZeRetettel VáRunK!
További információ: Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány Irodában 66/483-062

Tisztelt Dévaványai Lakosok!

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány ezúton kéri a
Tisztelt Lakosságot, hogy támogassák adójuk 1 %-ával az
alapítvány működését!
A d ós zám : 190 60 60 0- 1 - 0 4
Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke

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
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
táborozási ajánlata

„Mocorgó puli” tábor!
Javasolt korosztály: 8-12 év
A tábor időpontja: 2014. július 14-től 19-ig (5 éjszaka)
Helyszíne: Biharugra, Bihari Madárvárta
http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/bihari-madarvarta
Utazás: egyénileg
Szállás: 3 ágyas, fürdőszobával ellátott szobákban
Étkezés: reggeli, ebéd, vacsora
Egyéni hozzájárulás: 15 000.-Ft/fő
A táborban szükség lesz saját
vagy a helyszínen bérelt biciklire.
Tervezett programok: ismerkedés a környék élővilágával,
csillagászat, éjjeli túra, madármegfigyelés, madárgyűrűzés,
kézműveskedés, Biharugra értékeinek felfedezése,
kerékpártúra, vetítéssel egybekötött előadás, közösségi játék,
néptánc, népdaltanulás…
Minden egyéb részletről a jelentkezőket külön tájékoztatjuk.
Táborvezető: Saly Erika.
Segítőtársak: Victor András, fiatal pedagógus hallgatók, a
nemzeti park szakemberei, közösségi szolgálatot vállaló
diákok.
Jelentkezés és további információ:
Saly Erikánál (e-mail: erika.saly@gmail.com).
Jelentkezési határidő: 2014. május 20. este 8 óra
A tábori hozzájárulást június 10-ig az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: 16200151-00270519.
A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni
a táborozó nevét, valamint azt, hogy
„Mocorgó puli tábor”.
A tábor a Vidékfejlesztési Minisztérium
Zöld Forrás pályázatának
támogatásával valósul meg.

Dévaványai Hírlap - 13. oldal

A Paksi Atomerőműben jártunk
Az MVM paksi Atomerőmű zrt. április 3-án üzemlátogatásra
hívta a Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesületét. Biztosították az Atomerőműbe való oda és visszautat, ebédet az atomerőmű éttermében és több mint 3 órás program keretében
ismerkedtünk az atomerőmű működésével.
Reggel 7 órakor indultunk, 1130-ra vártak bennünket. A kedves
fogadtatás, fotózkodás, vendéglátóinknak vitt „ványai” különlegesség (pergelt torta) átadása után a látogatóközpont kiállítását
mutatta be a mellénk rendelt idegenvezető. Képeken, maketteken
ismertük meg az atomerőmű történetét, működését, az atomenergia békés célú felhasználásának gyakorlatát. Ez a kiállítás az
atomenergiát kívánja elhelyezni a hétköznapok világában. Ezután
szigorú szabályokat betartva, szakavatott idegenvezető és rendész
kíséretében léphettünk az üzem területére. Lifttel jutottunk fel a
30 m magas, 500 m hosszú turbinacsarnok emeleteire. Védősisak
felvétele után léphettünk be a turbinacsarnokba, ahol közvetlen
közelről nézhettük a hatalmas méretű turbina generátor
egységeket. Az erre a célra épített üvegezett folyosóról tekintettük
meg a működő atomreaktorokat és a vezénylő termet. pihenésképpen finom ebéd várt bennünket az Atomerőmű
ebédlőjében.
A következő program az Atomenergetikai Múzeum megtekintése volt, ahol az atomerőmű múltjával, berendezési tárgyakkal,
eszközökkel, ismerkedtünk meg, nyomon kísérhettük a technikai
fejlődést, kérdéseket tehettünk fel, amire kimerítő válaszokat kaptunk. Sok új ismerettel gazdagodva, élményekkel telve köszöntük
meg a szíves vendéglátást, az apró kis ajándékokat, amit búcsúzóul kaptunk.
Az ATOMENERGIA szó e naptól nem „mumust” jelent számunkra, hanem olyan szükséges dolgot, ami az embert szolgálja.
Megismerhettük, láthattuk azokat a biztonsági berendezéseket,
rendszabályokat, melyek arra hivatottak, hogy az atomenergia
biztonságos keretek között termelje az országnak a villamos
áramot. Köszönjük az Atomerőműnek a meghívást, az élményt,
a sok új ismeretet, amivel gazdagabbak lettünk ezen a napon.
Fotóink megtekinthetők a Hagyományőrző Nők Egyesületének
Facebook oldalán!
vezetőség

Hagyományőrző Nők Egyesülete

Egyesületünk is aktív részese volt az új játszótér ünnepélyes
átadásának. A magunk módján, sütemény sütésével járultunk
hozzá az esemény színvonalának növeléséhez, emlékezetesebbé tevéséhez. A sütéshez alapanyag egy részét, a sátrat az
Önkormányzat, a sütemény mellé a finom teát a VÁRADI Bt.
biztosította. Nemcsak a gyerekek, a szülők, az átadáson megjelent érdeklődők, a meghívott vendégek is válogathattak a
süteményeinkből, jutott mindenkinek bőven.
A gyerekek örömmel vették birtokba a régóta várt játszóteret,
pihenésképp oda-oda szaladtak a sátrunkhoz egy finom teáért,
egy marék süteményért, hogy aztán újra kipróbálják az új
játékokat, eszközöket. Délután 4 órakor pakoltunk össze, addig
tartott ki az enni- és innivaló. Öröm számunkra, hogy épül, szépül
városunk,
közös érdekünk,
hogy megóvjuk
ezeket a létesítményeket, hogy
gyermekeinknek,
unokáinknak
soká-ig öröme
teljék a most átadott já-tékokban.
vezetőség

TÉDE hírek
Anyák nApi ünnepségeT TArTunk A
civil házbAn

2014 05.24-én 12 órAi kezdeTTel
BELÉpő Díj: 700.-Ft.
MENŰ: CSÜLÖKpÖRKÖLT BURGONYÁVAL
élŐzene
TOMbOlAhÚzás
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!
A tombola tárgyakat szivesen fogadjuk!
jELENTKEzNI:
kOzMA bálinTné 06-66/ 483-742
TóTh JánOsné 06-66/ 220-419
Tisztelt dévaványai lakosok ! A TÉDE ezuton kéri a tisztelt
lakosságot, hogy adójuk 1%-ával segítse szervezetünk
müködését, amit előre is köszönünk!
AdószáMunk:1 8 3 8 3 3 6 2-1-0 4
KOZMA BÁLINTNÉ, a TÉDE elnöke

Nyugdíjas hírek
Március 22-23-án Az Észak Békés Megyei Civil Szervezetek
illetve az Észak Nógrád Megyei Civil Szervezetek két napos
konferenciáján
Salgótarjánban
Dévaványát
hatan
képviseltük.
Április 9-én Kistérségi kulturális ének és versmondó
találkozón vettünk részt Körösladányban, ahol a Nyugdíjas
énekkar is fellépett.
Április 12-én Baráti találkozón vettünk részt Bucsán.
Tovább programjaink:
Május 1-jén anyák napi megemlékezést tartunk az egyesület
székházában, majd szalonnasütés és bográcsolás lesz.
Május 3-án ebéd Köröstarcsán.
Május 17-én ebéd Ecsegfalván.
Május 31-én ebéd Szeghalmon.
Minden programra szeretettel várjuk azokat a tagtársainkat
is, akik ritkábban járnak be!
Köszönetet szeretnénk mondani az akadálymentesített
feljáróért Dévaványa Önkormányzatának és Földi Imrének!
Az elnökség nevében: Vasas Imre

Vadásztársaság híre

A Dévaványai Földtulajdonosi Közösség ezúton tájékoztatja a
tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a vadászati jog haszonbérlati
díját (100.-Ft/ha/év) a vonatkozó törvényi előírás szerint 2014.
május 6-tól május 30-ig minden kedden 9-12 óráig fizeti a Dévaványa Kossuth u. 36. sz.alatti vadászházban.
Tisztelettel:Illin József Földtulajdonosi Közös Képviselő

Tisztelt Dévaványai Lakosok!
A Dévaványai Sportegyesület ezúton kéri a Tisztelt
Lakosságot, hogy támogassák adójuk 1 %-ával az egyesület
működését! Adószám: 19976653-1-04
Köszönettel: Váradi Károly az egyesület elnöke
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„A dévaványai plebániának sem kiváltsága,
sem kedvezménye nincs.”

A patrónus, a földesurak és az adományozók

„Ebben a dévaványai parókiában kegyúr nincs, ezért
Földesurak a Hunyadi (Hunyady) örökösök, Kéthelyi Hunyadi Anna őfényessége, néhai L. B. Baldacci Antal úr
őfényessége felesége, székel Bélán, Esztergom vármegyében,
tekintetes Ótskay Ignác út ugyanonnan, Nyitra megye
helyettes alispánja, római katolikus, székel Duboványban,
Nyitra vármegyében,
a dévaványai Halasy család, székel különböző helyeken,
tekintetes Petrovay László úr, római katolikus, székel
Fegyverneken,
az igen előkelő báró Orczy Lőrinc úr, Arad vármegye főispánja,
tekintetes Buday János úr,
a kiváló B. Sághy örökösök és mások.”
A patrónusok közül legtöbbet gróf Zerdahelyi Pálné, báró
Hunyadi Anna adományozott az egyháznak:
• 1820-ban 400 fontos harangot Szent Anna tiszteletére,
• 1827-ben az oltárt és a szószéket, valamint Szent Anna ikonját, amelyet Bécsben vásárolt, és az orgonát.
Az egyház alapítványai
Egerszegi Imre, egri kanonok végrendeletében, 1810-ben
4500 forintot hagyományozott a dévaványai római katolikus
egyház részére.
100 forintot kitevő alapítvány, amit dévaványai Halasi Márton, császári és királyi kamarás adományozott.
400 forintra menő alapítvány, amit Hanczel János törökszentmiklósi plebános tett.
Zsila Anna, gazdaasszony 150 rhenes forint alapítványa, ami
néhai Grofftsik János ME. egri kanonok által hagyott 50
forinttal kiegészült 200 forintra.
Hangonyi Imre által hagyományozott, berendezett telek, amit
addig hagyományozott, míg Dévaványán élt.
A Bánomkertben két sor szőlő, amelyet Halasi Márton tanácsos úr hagyományozott az összes földesúri jogokkal.
50 forint alapítvány, amelyet Pelle Márton plebános tett, amíg
Dévaványán élt.
További adományok
1890-ben iskola felállításához Herczeg Aramberg, Hunyady
Júlia, Halasi Paulina (Dévaványai Halassy Paulina) és Halasi
Lőrinc, a kereszt fenntartási alapjául Hunyady Imre.
1892-ben a harangra Hunyadi Júlia grófnő, Hunyadi Imre
gróf és rokonai, valamint Horthy István és neje, Halassy
Paulina.
A temetők haszonbérbe adása
A temetkezés céljára fel nem használt temető területét az egyház haszonbérbe adta érseki engedéllyel, nyilvános árverésen.
1882-ben, a Varga-Balla-féle kereszt (Köleshalmi düllő)
három hold földjét Szakácsi Józsefnek.
1889-ben, a Túrérháti temetőt.
1892-ben, szintén a Túrérháti temetőt Czudor Albertnek.

1893-ban, a Vágási temetőt Vaszkó Mihálynak.
1899-ben, a Túrérháti, a Kéthalmi, a Vágási temetőt.
1904-ben, a Túrérháti és Vágásparti temetőket újabb 3 évi
haszonbérlete.
1905-ben, a Varga-Balla-féle három holdnyi földjének bérbeadása Szakácsi Jóbnak.
1907-ben, a Vágásparti temetőt Szakácsi Jóbnak:
„Haszonbér szerződés
Fröhnert Lajos dévaványai plebános és Szakácsi Jób dévaványai lakos mint bérlő között.
1. Fröhnert Lajos iskolaszéki elnök bérbe adja a Vágásparti
temetőföldet Szakácsi Jóbnak mint a legtöbbet ígérőnek a
megtartott árverésen három egymást követő évre 1907 évi
szeptember 29-től 1910 évi szeptember 29-ig.
a, A temető szántóföldjét csak úgy használhatja, hogy búza
után búzát nem vethet. Búza után tavaszi maggal vagy pedig
kapás növénnyel veti be. Jószágot nem legeltethet, fát nem
vághat ki. A síroknak helyet kell adni...
b, A sírok közeit egyedül csak kaszálóul használhatja, sem
szántásra, sem legelőül nem használhatja.
c, Köteles a sírkereszteket megóvni.
d, Évi bérösszeg szabályozása: 70 korona az egyházközség
pénztárába négy egyenlő részben befizetni.
e, Fákat kivágni vagy meggallyazni nem szabad, a kaszálón
kihajtott sarjakat ritkíthatja.
2. A híveket a sírok látogatásában nem akadályozhatja.
3. Temetések alkalmával szüntesse be a munkát.
4. A bérlet megszűnik, ha a kegyeletet a bérlő megsérti.
5. Szakácsi Jób vállalja a szerződésben foglaltakat.
Dévaványa 1907 évi szeptember hó 29-én
Előttünk:
Póta Gyula
iskolaszéki jegyző
Szalay Károly
egyházhatóságilag
jóváhagyta

Fröhnert Lajos
plebános
Szakácsi Jób
Begovisovich Robert
érseki helyettes

1907. decz. 15-én”
/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.
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Köszönetnyilvánítás

„…amikor a holnap nélkülem kezdődik,
Ne gondold, hogy távol vagyok,
Szívedben keressél.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik bogya Ferencné Földesi julianna
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Életmód előadás

"a vidám elme a TesT gyógyíTója"

címmel előadást tart Bicskei Róbert életmód-tanácsadó,
2014. május 12-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

Anyakönyvi hírek
születések:
Balog Géza és Boda Helga fia Géza,
Szlovák Zsolt és Vígh Zsanett fia
Levente Vendel, Kovács Zsolt és Kiss
Melinda lánya Jázmin
Halálesetek:
Kotálik József Jánosné Kéki Eszter 1949, Bogya Ferencné
Szűcs Emília 1922, Somogyi Ferencné Váradi Margit
1921, Réz Jánosné Dékány Eszter 1928

Megemlékezés
"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,
De egy könnycsepp szemünkben érted él.
Egy gyertya az asztalon érted ég!
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk senki, soha el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szeretünk és nem feledünk téged."

a veszély tudatában

Naponta sok, és sokféle veszély fenyeget bennünket. Igyekszünk
mindent megtenni a veszélyek elhárítása érdekében, sok időt, pénzt
és energiát fektetünk abba, hogy magunk körül biztonságot teremtsünk. Mégis időről-időre különböző veszélyekbe kerülünk (testi,
anyagi, erkölcsi, stb.). A Szentírás egy olyan veszélyre figyelmeztet
bennünket, amire talán keveset gondolunk: „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán
szertejár, keresvén, kit elnyeljen” (1Péter 5:8). Péter apostol egyfajta
lelki veszélyről beszél, amit egy éhes, megvadult oroszlán képével
illusztrál. Lelki téren is naponta fenyeget bennünket veszély. Sátán
ott van az utcákon, a munkahelyünkön, az iskolában, az utakon, s
prédát keres magának. Időnként sikerül „elnyelnie” bennünket.
Ilyenkor szoktunk indulatosak lenni, ekkor veszünk össze
munkatársainkkal, a főnökünkkel, a házastársunkkal vagy a gyermekeinkkel. Ilyenkor gyűjtünk be magunknak hetekre szóló rossz
élményeket. Sok-sok buktatót készít Sátán, amelyeken keresztül
szép fokozatosan elnyelni kíván bennünket.
Milyen óvintézkedést tehetünk a lelki veszély elhárítása érdekében?
Az ige ezt mondja: legyünk józanok, s vigyázzunk! Más szavakkal
járjuk életünk útját szorosan személyi testőrünk, Jézus Krisztus mellett, hiszen Ő már győzelmet aratott Sátán felett a Golgota
keresztjén. Minden reggel meghívjuk Őt magunkhoz az Ige
olvasása, kutatása által, beszélgetünk vele az imádság által, s adjuk
át neki életünk irányítását készséges engedelmesség által.

Fájó szívvel emlékeznek balogh lászló halálának
2. évfordulójára:
Felesége, gyermekei, unokái, veje, menyei

Megemlékezés

"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."

Fájó szívvel emlékezünk papp józsefné Táncos
erzsébet halálának 4. évfordulójára.
Szerető férje, három lánya, vejei, hét unokája

Bicskei Róbert adventista lelkipásztor

Anyák napja

Minden ember életében az első, s legfontosabb személy: anya.
Meghatározza életünk kezdetét és folytatását. Tőle kapjuk az első
ölelést, a hangokat, dalokat, szavakat, meséket, az ízeket, illatokat, a
létezés mindent meghatározó élményeit. Őrzi a család és a tágabb
közösség hagyományait, szokásait. Az erkölcs és viselkedés
nélkülözhetetlen szabályainak tanítója. Tőle függ, milyen fizikai,
szellemi közegben létezünk, mit tanuljunk, amire később építhetjük az
életünket. Mindent megbocsátó, feltétel nélküli szeretetre csak az anyák
képesek. Az anyák megünneplésének története az ókorba vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak az édesanyák tiszteletére. A
történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is
felköszöntötték. 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az
első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva.
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek
közé az Anyák napját.

Több mosolyT az éleTbe
anyáknapjára!
Mosolyod nem kerül
pénzbe,
mégis sokat ér az emberek
szemébe.
Gazdagítja azt, aki kapja,
s nem lesz szegényebb
az sem, aki adja.
Mosolyod nyugalom a
megfáradtnak,
bátorság a csüggedőnek,
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vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes,
nagyon nagy jó,
de semmiért
meg nem vásárolható,
kölcsönözni nem lehet
ellopni sem,
mert csak abban a percben
van értéke,
amikor arcodon megjelent.
L. Papp Ferencné verse

Tisztelt Múzeumpártolók!

Felhívás elboltásra
Felhívjuk A lAkosság
Figyelmét, hogy Az ebek

Kérjük támogassa adója 1 %-ával a Múzeumpártoló
Kiemelkedően Közhasznú Alapítványt, melynek célja Dévaványa kultúrájának megőrzése.
Adószám: 18385711-1-04
kuratórium

kötelező veszettség elleni
vAkcinázásárA összeterelt
oltást szervezünk, mely Az
Alábbi helyszíneken és
időpontbAn lesz:

Újszülött

2014. 04. 13-án született
BAlog gézA.
éDesAnyjA BoDA HelgA ,
éDesApjA BAlog gézA
grAtulálunK!

Az oltás időpontjA: 2014. Május 18. (vAsárnAp)
8-12 óráIg
Az oltás helyszíne: DeáK Ferenc útI tüzép
MellettI terület

Lovastábor

A Munor lovas Baráti Kör idén nyáron is
szervez lovas táborokat, melyre 6 éves kortól
várjuk a gyermekek jelentkezését!
Időpontok:
június 30. - július 4.
július 14. - július 18.
augusztus 11. - augusztus 15.
érdeklődni és jelentkezni:
szabó Anna - 06 20/56-69-568

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.

Az oltás időpontjA: 2014. Május 24. (szoMBAt),
8-12 óráIg
Az oltás helyszíne: DévAványA város
vásártere, MázsAHáz
Az

2800.-FT
3000.-FT

oLTás árA FéregTeLeníTésseL együTT

HáznáL

TörTénő oLTás eseTén

A 164/2008 (XII.20)FWM rendelet értelmében
minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező.
Mikrochip beültetése, mely a veszettségoltás
feltétele, csak háznál vagy állatorvosi rendelőben
végeztethető el.
Aki a veszettségoltást elmulasztja, az állategészségügyi bírsággal sújtható.
Dr. Körömi István állatorvos

Dr. Zsíros István állatorvos

gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzlet után.

tel: 06-66/483-551
kovács szabolcs műkőkészítő
dévaványa, hajós u. 17.
tel: 06-20/7707-284

Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-30/565-8786, 06-20/921-6648

szőnyegtisztítás
és Vegytisztítás

Dr. Kiss László
ügyvédi iroda

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

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/

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

JárműVEzEtői
taNfolyam
a

műVElődési ház mEllEti Kis épülEtbEN
(Dv., gyöngy u. 6.)
kamatmentes részletfizetési lehetőség!

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.

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. május 9. (péntek) 1700 óra,
tel.: 06-30/205-3164, 06-30/823-3269
www.soforsuli.hu

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 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.

tűzifára csErélhEtő Vagy Eladó!

egyéb eladó ingatlanok:

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!

dr. zsíros istVáN

Állatorvos, Állatpatika:
630-730, 1700-1730

06-30/391-46-05
Egész nap hívható!

veszettség elleni oltÁs,
kutyÁk chippezése!

Kedvező árakkal állok
régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

VEzEtéKEs

gáztűzhEly és

2

db hEVErő

tel: 06-30/315-4584

Eladó

20-as, pink színű
gyermek kerékpár,
újszerű állapotban!

Érd: 06-20/493-5710,
06-66/484-248

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. máJus 26., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba DigitÁlis formÁBan a határidő betartásával! Csak a május 26-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: jÚnius 6.
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 06-30/516-1667. kiadványszerkesztés: DÁmk Bereczki imre helytörténeti gyűjtemény. kiadványszerkesztő: kis anikó
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