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A testületi ülésen történt…

A képviselő-testület 2014. július 30. napján rendkívüli ülést
tartott a KEOP-2014-4.10.0/N című pályázati felhívásra benyújtott
„Napelemes rendszer kialakítása az önkormányzat intézményeinél”
című projekttel kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadása
érdekében. A rendszert a strandon lévő épületen és az iskola
épületén szeretnék sikeres pályázat esetén megvalósítani. 60 db
napelemet az iskola épületére terveznek és 110 db-ot a strandon
lévő lapostetős épületre. A testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött a beruházás
kivitelezésére vonatkozóan  ajánlattételi felhívás megjelentetéséről.

A képviselő-testület a továbbiakban döntött még a Széchenyi
2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer
keretében kiírásra kerülő KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt
felhívásra benyújtandó „Napelemes rendszer kiépítése Dévaványa
Város Önkormányzata által működtetett egyes intézményekben”
tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozóan feltételes közbe-
szerzési eljárás indításáról és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 122. § értelmében az alábbi vállalkozásokat kérte
fel ajánlattételre: 

Phlegon Consult Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(1222 Budapest, Széchenyi utca 12.)
TISZTA ENERGIÁK A FÖLDÉRT ÉS AZ EMBERÉRT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 250.)
Körös Stúdió Tervező, Adótanácsadó és Művészeti Kft.
(5720 Sarkad, Kossuth utca 71.).
A 2014. október 12-ére kitűzött helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek választásra való felkészülés érdekében a Helyi
Választási Bizottság által nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek
és képviselőjelöltek részére a képviselő-testület lehetőséget biztosít
arra, hogy a 2014. szeptember 19-én megjelenő Dévaványai Hírlap
Választási Különszámában egy alkalommal ingyenesen bemu-
tatkozhassanak, ismertethessék választási programjukat.

A képviselő-testület továbbá úgy döntött, hogy a polgármester-
jelöltek 1/2 oldal, a képviselőjelöltek 1/4 oldal terjedelemben mu-
tatkozzanak be.  

A képviselő-testület 2014. augusztus 15. napján rendkívüli
ülést tartott, több halasztást nem tűrő ügy miatt. 

Első napirendi pontként a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú
„Napelemes rendszer kialakítása az önkormányzat intézményeinél”
című projekt megvalósítására vonatkozóan beérkezett ajánlatok el-
bírálására került sor. A nyertes ajánlatot a Phlegon Consult Kft.
(1222 Budapest, Széchenyi u. 12.) ajánlattevő nyújtotta be - fi-
gyelemmel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, mint bírálati
szempontra -, az alábbiak szerint.
Sorszám      megnevezés                                                                                        hUF      

1. Kivitelezési feladatok elvégzésének nettó ára összesen                24.899.590,-

2. ÁFA 6.722.889,-

3. Kivitelezési feladatok elvégzésének bruttó ára összesen             31.622.479,-

A „Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program tá-
mogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP-2014-4.10.0/N
kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében el-
látásra kerülő projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” című
tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok
elbírálása eredményeként az Impulsus Kft. (9400 Sopron, Csengery
u. 35.) - mint legalacsonyabb árajánlatot tevő – 1.866.900,- Ft bruttó
áras ajánlatát hirdette ki nyertesnek a képviselő-testület.

A „Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program tá-
mogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP-2014-4.10.0/N
kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében el-
látásra kerülő energetikai tanulmány elkészítése” című tárgyban in-
dított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása
kapcsán a Domober Mérnöki Iroda Kft. (1156 Budapest, Sárfű u.
3.) - mint legalacsonyabb árajánlatot tevő – 1.866.900,- Ft bruttó
áras ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött,

hogy pályázatot nyújt be a Széchenyi 2020 a Környezeti és Energia
Operatív Program KEOP-2014-4.10./N kódszámú - „Fotovoltaikus
rendszer kialakítása” című - pályázati felhívásra „Épületenergetikai
fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein” címmel.
A pályázat keretében a Strandfürdő és Gyógyászati Részleg 5510
Dévaványa, Sport u. 5. 910 hrsz. és a Ványai Ambrus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5510 Dévaványa, Vörösmarty
u. 6-8. 1903 hrsz-ú ingatlanokon napelemes rendszer kiépítését
célozza meg. 

A program megvalósításának összköltsége bruttó 37.356.529,- Ft,
melyhez az önkormányzat a pályázati felhívás értelmében 100 %-
os támogatás igénybevételére jogosult, azaz bruttó 37.356.529,- Ft
összegben. 

Második napirendi pontként az önkormányzat tulajdonát képező
138 db, vegyes korcsoportú juhállomány egyfordulós pályázat
keretében történő értékesítésére kiírt pályázatra vonatkozóan dön-
tött. Eredményeként Lovász Zoltán (5510 Dévaványa, Hajós u. 36.),
- mint egyetlen, ezáltal legalacsonyabb összegű ajánlattevő -
3.943.350,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdette ki nyertesnek.

Harmadik napirendi pontként a bejelentéseket tárgyalta meg a
képviselő-testület többek között a Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal elektronikus információ biztonságából adódó fel-
adatokat tárgyalta meg. Az Önkormányzati Hivatal elektronikus
rendszere biztonsági feladatainak teljeskörű ellátására és
felelősségének viselésére – amely többek között tartalmazza a
szervezet információs rendszereinek biztonsági osztályba és a
szervezet biztonsági szintjére vonatkozó felmérést, valamint a
szervezet információbiztonsági dokumentumainak előkészítését –
helyi beszerzési eljárás keretében a jegyzőt bízta meg a beszerzési
eljárás lebonyolításával és az alábbi vállalkozásokat kérte fel aján-
lattételre:

ITSecure Kft. Budapest, ComPax Kft. Szeged, ALBACOMP RI
Rendszerintegrációs Kft. Székesfehérvár, Blue Key Kft. Békés-
csaba, Web Biztonság Informatika Kft. Békéscsaba.

Az ülés további részében döntöttek a Startmunka Projektelemei-
hez eszközbeszerzés, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre, valamint
homokos kavicsra, cementre, fenyőfűrészárúra, illetve átereszre,
vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlatok elbírálásáról

A képviselő-testület ünnepi ülését 2014. augusztus 20. napján
tartotta. A polgármester a HIMNUSZ eléneklését követően köszön-
tötte az ünnepi ülés minden résztvevőjét, majd megadta a szót
Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke részére, aki az
államalapító Szent István ünnepe alkalmából megemlékező
beszédet tartott. 

Az ünnepi beszéd elhangzását követően került sor a
„DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés átadására, amelyet ez évben Pap
Tibor nyugalmazott polgármester részére ítélt oda a képviselő-
testület.

Szarka Andrea

Tájékoztatás!

A Városi Önkormányzat Strandfürdő és Gyógyászat

tájékoztatja a lakosságot, hogy a Strandfürdő nyitva tartása

2014. szeptember 1. és 2014. szeptember 30. között a

következőképpen alakul: 

StrandoláSra alkalmaS jó idő eSetén, minden

héten péntektől vaSárnapig 10.00-19.00 óra

között nyitva, egyébként zárva tart.

A gyógyászat nyitva tartása nem változik: hétköznap:

7.30-20.00 óra között tart nyitva.

vezetőség



Dévaványai Hírlap - 4. oldal

Pap Tibor 1950. július 28-án született Dévaványán.  Az általános
iskolát helyben, az 1. Sz. Általános Iskolában, a középiskolát Békés-
csabán, a Sebes György Közgazdasági Szakközépiskola pénzügyi
tagozatán végezte. Felsőfokú végzettséget Debrecenben, az Ybl Mik-
lós Építőipar Műszaki Főiskola Magasépítőipari Kar Magasépítő sza-
kán 1975-ben szerzett üzemmérnökként, később a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképző In-
tézetnél végzett 1992-ben fővállalkozó szaküzemmérnökként, má-
soddiplomás képzésen. Legutóbb a Debreceni Egyetem
Agrártudományi Műszaki Főiskolai Karán 2007-ben szerzett, mint
magasépítési, mélyépítési és mélyépítés műtárgy szakterület építési
műszaki ellenőr, felsőfokú szakképesítést. Közben a munkaköreihez
előírt szakmai tanfolyamokat, általános államigazgatási, építésügyi,
tanácselnöki, településmenedzserit is elvégezte.
A munkáját 1968-ban, a Dévaványai Községi Tanács Végrehajtó Bi-
zottságának alkalmazottjaként kezdte, mint pénzügyi előadó, majd
ipar-kereskedelmi és mezőgazdasági ügyintéző, műszaki ügyintéző,
ezt követően a költségvetési üzem gazdaságvezetője, majd újra a
Tanács szakigazgatási szervének terv-műszaki főelőadója lett. 1979.
júliusától - 1984. márciusáig az Ecsegfalva Községi Tanács VB
titkáraként tevékenykedett. 1984-től egy évig a Dévaványa
Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottságának titkára, majd 1985-
től a rendszerváltásig Dévaványa tanácselnöke, ezt követően 2013.
július 31-ig városunk polgármestere volt hat cikluson keresztül. 2013.
augusztus 5-től aktív nyugdíjas lett. A hosszú évek alatt több elis-
merésben is részesült. Munkáját elismerték a Minisztertanács Tanácsi
Hivatalától a Tanács Kiváló Dolgozója címmel (1982), az Oktatási
és Közművelődési Miniszter a Szocialista Kultúráért kitüntetésben
részesítette (1984), a Békés Megyei Tanácstól a Településfejlesztő
Társadalmi Munkáért elismerésben részesült (1983), Kiváló
Köztisztviselő, és 2000-ben a Belügyminiszter által adományozott,
köztársasági címerrel ellátott aranygyűrűt kapott, 2013. évben Dé-
vaványa Közszolgálatáért elismerésben részesült. 1969-ben kötött
házasságot Nagy Erzsébettel, 3 gyermekük született. Családjától, fe-
leségétől mindig támogatást kapott, hiszen a munka mellett végezte
tanulmányait is. Négy fiú unokája van, akikkel szívesen kirándul, kul-
turális eseményeket látogat. Kedves kikapcsolódás számára még a
kertészkedés, kerékpározás, háztáji állattartás, azok gondozása.

Beszélgetés Pap Tiborral, 
Dévaványa nyugdíjas polgármesterével

Hogy tetszik lenni? Köszönöm a kérdést, megvagyok.
Miért maradt Dévaványán?
Könnyű a válasz, itt éltek elődeim, özvegy édesanyám, innen
választottam a páromat, és számunkra Dévaványa egyetlen olyan
település volt, amiben elterveztük közös jövőnket. Igazán akkor
éreztem magam jól, amikor a kötelességek más településre szólí-
tottak: „Debrecen, Kecskemét, Budapest, Veszprém” – ha Dé-
vaványa felé közeledve megláttam a településünk templomtornyait.
A pályaválasztást és az első munkahely választást meghatározta,
hogy a munkába állás előtt, még középiskolás koromban meghalt
édesapám, és mint a család legfiatalabb tagja édesanyámmal éltem,
akit segíteni kellett. Így a felkínált álláshely - a Szeghalmi Járási
Tanács VB Pénzügyi Osztálya – helyett a Dévaványai Községi
Tanács VB Pénzügyi Csoportját választottam.
Hol élt volna legszívesebben, ha nem Dévaványán született volna?
Ezen a kérdésen soha nem gondolkodtam, bár mindenütt, az ország-
ban, ahol megfordultam jó kapcsolataim alakultak ki, hívtak a szak-
képesítéseimnek megfelelő munkakörökbe – Békéscsabára,
Zalaegerszegbe, Kecskemétre, Forráskútra, Szeghalomra,
Szarvasra, Budapestre –, de mindegyik megkeresésre egyből nemet
mondtam. Átmeneti megoldásként egyedül a szomszédos Ecseg-
falva tanácsának megkeresését fogadtam el, de abban az időben is
Dévaványán laktam.

Mire a legbüszkébb, amit életében elért?
Arra, hogy minden alkalommal, amikor választáson indultam, a
választásra jogosultak többsége támogatott. Ami valószínűleg annak
köszönhető, hogy az érintett közösség legszélesebb rétegeinek
érdekeit tudtam képviselni, nem a konfrontációt, hanem a kompro-
misszumokat, a lehetséges, működő megoldásokat kerestem. Arra
is, hogy a „lyukas a térkép” /Ladányi Mihály/ - Dévaványából
tevékenységem időszaka alatt a XXI. század követelményeinek
megfelelő, élhető, szerethető város lett. Arra, hogy olyan gazdasági
alapok teremtődtek meg önkormányzati szinten a termőföld vagyon
formájában, mely lehetőséget ad a fejlesztések ill. az önkormányzati
szolgáltatások színvonalának fenntartására és növelésére.
Mit tart hivatásának?
A közszolgálatot és a közösség iránti tenni akarást.  Már
középiskolás koromban a diákönkormányzat (diáktanács) tagja,
majd titkára voltam, a katonaság ideje alatt, az ezredtörzshöz tartozó
állomány kulturális és szolgálati időn kívüli programjait szervező
csapatot vezettem. Munkahelyeimen, a szakszervezeti kereteken
belül végeztem közösségi munkát. Ecsegfalván a községi sportkör
és férfi, kézilabda szakosztályának újraszervezését valósítottam
meg. Társulatot szerveztem a település a vízi-közműveinek meg-
valósítására. A Dévaványai Sportegyesületnek 25 évig voltam az
elnöke. A tanácsi ill. az önkormányzati rendszer működése során is
a közösséget szolgáltam, amikor 1986-1989 között a Békés Megyei
Érdekegyeztető Fórum, 1989-2003-ig a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége, az Észak-Békés Megyei Önkormányzati
Térségfejlesztési Társulás, a Békés Megyei Vállalkozási Övezet, a
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács, a Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács, a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat, a
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület, a Dél-Alföldi Területfej-
lesztési Társulások Egyesülete tevékenységében vettem részt,
képviselve Dévaványát, a Szeghalmi Térséget, ill. Békés megyét.
Térségekre, ill. a régiónkra kiható tevékenységek előkészítésében
és megvalósításában is feladatot kaptam, így például a volt állami
vagyon részbeni önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos
ügyekben képviseltem a térséget, és a földgáz vagyon esetében
pedig a Dél-Alföldi Régiót. Egyik legutóbbi jelentős feladat az
önkormányzati adósság konszolidációra előkészítő folyamatban a
Kormány, a Bankszövetség és az önkormányzati érdekképviselet
közötti egyeztetésben való részvétel volt.
Mi az, amit nehezen tolerált a munkatársai körében, ill. amit
könnyű szívvel elnézett?
Ha valaki a települései érdekeket nem vette figyelembe, vagy el-
lene dolgozott, azt nem tudtam elfogadni. Az enyémtől eltérő
véleményeket meghallgattam, ha nem is örültem neki, de tolerál-
tam, és nem vettem rossz néven.
Mi az, ami a legértékesebb az életében?
A család, a feleségem, gyermekeim, unokáim, hozzátartozóim.
Tárgyak tekintetében nincs ilyen, számomra minden pótolható.
Mit üzen az utána következő nemzedékeknek?
Értékeljék az eddig elért ered-
ményeket, ne az ellentéteket
keressék és hangoztassák,
hanem a megoldást találják
meg.  Őrizzék a hagy-
ományainkat, sajátosságainkat
figyelembe véve fejlesszék
úgy a várost, hogy az adottsá-
gok és lehetőségek ki-
használásával tegyék még
élhetőbbé és   szerethe-tőbbé.
Kitüntetéséhez gratulálunk,
hosszú, örömökben gazdag
élelet kívánunk!             M.M.

“Dévaványáért” kitüntettje - 2014. augusztus 20.
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A polgármester válaszol..

A nyugdíjasok házának tetőzete beázik. Mikor kerül sor

a javítására?

Sajnos több ilyen, vagy ehhez hasonló problémával küzdő
önkormányzati épület van, így pl. a Körösladányi úti iskola
tetőszerkezete is a tanévkezdésre készült el. Közfoglalkozta-
tottakból álló szakembereink szeptember elején fognak hozzá
a Jéggyár úti szolgálati lakás (volt csendőrlakások) teljes
tetőszerkezetének a felújításához, ugyanakkor a ravatalozó
tetőszerkezete is cserére szorul beázás miatt. Vasas Imre
egyesületi elnök úr tájékoztatása alapján néhány pala mozdult
el, illetve repedt el a tetőn, azok javítása szeptemberi hónap-
ban meg fog történni. 

Változás történt a Civil Ház fenntartásában, pénzügyi el-

számolásában, az igénybe vevők lehetőségeiben. Melyek

ezek a változások?

A kérdést illetően korábban a civil házat használó szervezetek
vezetőivel történt egy egyeztetés, amely során közös
nevezőre jutva megegyeztek abban, hogy a jövőben a civil
ház működésével kapcsolatos munkafolyamatok ellátását egy
már korábban oda felvett közfoglalkoztatott személlyel biz-
tosítja az önkormányzat. A fenntartással kapcsolatos költ-
ségeket ezt követően az önkormányzat közvetlenül fedezi.
Azóta elkészült egy információs tábla, melyen szerepel,
melyik szervezet mikor kívánja igénybe venni az épületet, a
köztes időben, pedig különböző rendezvények (pl. családi
összejövetelek, képzés, stb.) megtartására lehet igényelni.
Részletes tájékoztatót az ott dolgozó munkatársunktól kérhet-
nek, a termek bérleti díját pedig közvetlenül a polgármesteri
hivatal pénztárába kell megfizetni. A díjak tekintetében vál-
tozás nincs.

Dévaványán nagy a munkanélküliség, és ennek eny-

hítésére megalakították a Szociális Szövetkezetet. Milyen

indulótőkével, milyen célokkal, és milyen szervezeti

felépítéssel /ki a szövetkezet vezetője, kik a munkatársak

és hogyan lehet csatlakozni a szövetkezet munkájához/?

Mennyiben nyújt és kinek lehetőséget? Hogyan és kik

lehetnek tagjai a szövetkezetnek?

Városunkban is problémát jelent az álláskeresők munkához
juttatása, ugyanakkor a környező településekhez képest vi-
szonylag jobban állunk. Új foglalkoztatási forma városunkban
a Szociális Szövetkezet, melynek elindításához idén tavasszal
34 millió forint forrást sikerült nyernünk a Belügyminisztéri-
umtól. Ennek során 10 fő foglalkoztatása valósul meg, az
összeg fedezi a bér és járulékainak költségeit, képzés költségét
és egyéb dologi kiadásokat. A pályázat két fő programra osz-
lik: a betonelem gyártásra és a kertészeti tevékenységre. Ezen
túl a szövetkezet bármilyen más jövedelemtermelő
tevékenységet végezhet, mely a fennmaradásához hasznot
termel.  A 2013-ban alakult szövetkezetnek 8 alapító tagja
van, ezek közül egy az önkormányzat, illetve a tagok döntése
nyomán a jelenlegi vezető Dékány József. A kormány célja
az, hogy a Startmunka Mintaprogram felváltásaként az addig
abban dolgozó közfoglalkoztatottak szociális szövetkezeteket
hozzanak létre különböző tevékenységekkel, annak
érdekében, hogy néhány éven belül önfenntartóvá váljanak.

Ennek jogi keretei még folyamatosan formálódnak, még
nincs minden részlet kiforrva. .  A szövetkezet tagjai sorába
az a személy vehető fel, aki megfelel a szövetkezetekről szóló
törvényben rögzített személyi feltételeknek és nyilatkozik
arról, hogy:
• az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek
ismeri el;
• vállalja a szövetkezet céljainak megvalósításában való
vagyoni és – befektető tag kivételével – személyes
közreműködést.

Testvérvárosunk, Székelykeresztúr. Milyen változások

történtek, történhetnek az együttműködésben?

Július 31. és augusztus 2. között Dévaványa Város Önkor-
mányzatának küldöttsége is részt vett a testvérvárosunk,
Székelykeresztúr által megrendezett Petőfi Hét hivatalos
programjain, melyen Petőfi Sándor halálának 165 évfor-
dulójára emlékeztek. Rafai Emil polgármesterrel folytatott
megbeszélés során egyetértésre jutottunk abban, hogy szük-
séges a két testvérváros közötti kapcsolatok erősítése, annak
érdekében, hogy a kapcsolat hozadékát minél több polgárunk
élvezni tudja. Ennek érdekében dolgozni kezdünk azon, hogy
már a jövő évtől kezdve a civil szervezetek, baráti szer-
veződések részére biztosítani tudjuk a szakmai tapasztalat-
csere és a csereüdülés megvalósulásának lehetőségét. 

Dévaványa működteti a kertészetet. A kertészet területén

– a gyermekotthon jobboldali területére gondolunk - ma-

gasra nőtt a gyomnövény, mikor oldódik meg a probléma,

és ezért kik a felelősök?

Valóban az önkormányzat működteti a kertészetet, melyen
belül két részre oszlik a termelés. Elsősorban zöldségeket ter-
mesztenek, melynek egy részét a közétkeztetésben használják
fel, másrészt értékesítik. Másodsorban új lehetőségként ez
évtől a Fitodry Kft.-vel működünk együtt. Ennek során
gyógynövények termesztésébe kezdtünk, úgy hogy a cég adja
a vetőmagot, illetve az ott dolgozók – kertészeti- és
agrárvégzettségű szakemberek irányításával – termelik meg
a különböző növényfajtákat, így például izsópot, máriatövist,
citromfüvet. Az említett önkormányzati területen többek
között fűszerpaprikát, izsópot, cirkot termesztünk, illetve ott
találhatóak azok a szociális földek, amelyeket ingyenesen
bocsátottunk helyi lakosok rendelkezésére, hogy ott termeljék
meg azokat a zöldségeket, amelyekre szükségük van. Ezen
túl van ott egy két hektárnyi ugaroltatott terület, amelyen
megnőtt a gyom, de annak feltörése és a probléma megoldása
is folyamatban van.

A Város területén több út építése tervbe van véve a

közeljövőben. Melyek ezek az utak, és mikorra tehetőek

megvalósításuk?

Több út felújítása, aszfaltozása tervbe van véve az idén. A
testület a költségvetésében 20,7 mFt-ot különített el erre a
célra, mely a megalakult úttársulások által befizetett
összegekkel közösen fogják fedezni a megépítendő útszakas-
zokat. Az alábbi szakaszok kerülnek aszfaltozásra: Gyöngy
utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Hajnal utca, illetve a Radnóti
utcai és az egyik Szérűskert utcai zug. Ezen túl útalap készül
az egyik Eötvös úti zugba. 
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Polgármesteri tájékoztató
A járdAfelújítás folytAtódik

Az idei év nyarán a közfoglalkoztatás keretében járdaépítési
programba fogott önkormányzatunk, melynek köszönhetően
a város több pontján eddig mintegy 1000 m járda került
megépítésre, felújításra. Tudjuk, hogy a járdák állapota igen
sok helyen leromlott, és számos helyen sajnos már járhatatlan
is, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a prog-
ram ne csak idén, hanem a következő években is folytatódjon.
Kérek mindenkit, akinek háza előtt a járda eltöredezett, el-
mozdult, hogy legyen türelemmel, bejelentés alapján igyek-
szünk mindenkihez minél előbb odaérni, azonban ez évben
nem tudunk minden igényt kielégíteni. Lehetőség van azonban
arra, hogy aki saját maga is hajlandó megcsinálni a járdát
annak ingyenesen biztosítjuk a szükséges mennyiségű sódert
és a cementet. Ennek bejelentése a műszaki irodában lehet-
séges.

tájékoztAtó A közfoglAlkoztAtás során

elvégzett felAdAtokról

A városüzemeltetésben jelentős szerepet tölt be a köz-
foglalkoztatás, mely során jelenleg 188 főt alkalmazunk,
akiknek a foglalkoztatása alatt közel ennyi család számára je-
lent ez a program biztos bevételt. Lehetőségeinkhez mérten
minden közfoglalkoztatott részére igyekszünk tehetségüknek
és végzettségüknek megfelelő munkát ajánlani. Az köz-
foglalkoztatottakat több csoportba osztjuk. Egy részük a közös
önkormányzati hivatalban és az intézményeknél adminiszt-
ratív munkát végez, és munkájuk sok esetben megkönnyíti és
meggyorsítja a bürokratikus igazgatási rendszert. Talán pénzü-
gyi szempontból a legfontosabb közfoglalkozatási progra-
munk a kertészet, mely ma már nem csak saját költségeit
kitermelve, hanem az önkormányzatnak gazdasági hasznot is
hajtva működik.  A kertészeten belül értékteremtő munkát
folytató közfoglalkoztatottak száma jelenleg 34 fő, akik
többféle gyógynövény és zöldség termesztésével foglalkoz-
nak. Szintén fontos a foglalkoztatottaknak az a csoportja, mely
a közterületek tisztán tartását, virágosítását végzi, hiszen min-
dennapi hangulatunkat is befolyásolja városunk virágos, tiszta
látványa. A közfoglalkoztatottak legnagyobb csoportjával
olyan beruházásokat igyekszünk megvalósítani, melyek már
régóta esedékesek, így a költséghatékonyságot jelentősen
növelni tudtuk köszönhetően a programirányítóknak és a
műszaki irodának. A szakemberekből álló brigádok munkájá-
nak nyomán a nyár folyamán például teljes felújításon eshetett
át a már régóta rossz állapotban lévő központi óvoda vizes-
blokkja, valamint a Tőke részi iskola épülete. Megtörtént az
ifjúsági tábor faházainak külső festése és megépült a közös
önkormányzati hivatal udvarán a közfoglalkoztatottak részére
fenntartott melegedő és vizesblokk. A Sport egyesülettel
szorosan együttműködve, a Magyar Labdarúgó Szövetség
előírásainak megfelelően elkészült a sportpálya körüli korlát
és a játékos kijáró, felújításra került több az önkormányzat tu-
lajdonában álló épület. Az egyik legnagyobbnak számító
beruházás azonban a járdaépítési program, melyet július óta
három brigád a város több pontján folyamatosan végez, és
amíg az időjárás engedi, folytatni is kívánjuk a munkálatokat.
A következő hónapok további feladatai közé tartozik még a
Körösladányi úti iskola tetőszerkezetének javítása, illetve a
Pöttöm Park játszótér körüli járda, kerékpártárolók valamint
ivókút kialakítása. Amennyiben a közfoglalkoztatási program-
ban lehetőség nyílik a foglalkoztatás folytatására, úgy szeret-
nénk a fejlesztéseket tovább vinni, és más középületek és
közterek felújítását is elvégezni.  

Beindult Az otthoni vérvételi szolgáltAtás

Új szolgáltatásként útjára indítottuk az otthoni vérvétel
lehetőségét, melyet a betegek minden hónap harmadik egész

hetének csütörtökén vehetnek igénybe, kivéve ünnepnapokon
(idén várhatóan: szeptember 18., október 30., november 20.,
december 18.). Ezt azok a betegek vehetik igénybe, akik
betegségük vagy koruk okán nem vagy nehezen tudják
megoldani a vérvételen való megjelenést. A saját otthonukban
történő házi vérvételt a háziorvoson keresztül kérhetik. Fel-
hívom szíves figyelmüket, hogy ezeken a napokon a rendes
vérvétel elmarad. A pontos időpontokról a továbbiakban is
tájékoztatni fogjuk Önöket!

változások Az ügyeletes orvosi rendelésnél

Augusztus 19-én a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás,
és ezen belül Dévaványa önkormányzata azonnali hatállyal
felmondta a szerződést az ügyeletes orvosi ellátást biztosító
Sani-Med Trans Kft-vel szemben. Az elmúlt hónapok során
sajnos nem ritkán előfordult, hogy a szerződéssel ellentétben
városunkban nem volt található ügyeletes, illetve ha házhoz
hívták nem tudott érdemben segítséget nyújtani az azt
kérőknek. Ennek köszönhetően a lakosok bizalma megfogyat-
kozott az ügyeleti rendszerrel szemben és gyakran inkább a
háziorvosok segítségét keresték. A problémát észlelve több-
ször jártam személyesen is ellenőrizni az ügyeletes orvos je-
lenlétét, illetve telefonon kértem tájékoztatást hollétéről. Az
ellenőrzések során kiderült, hogy a Sani-Med Trans Kft. nem
biztosít megfelelő eszközöket, gyógyszereket a betegek el-
látásához, így lényegében az ügyeletesek keze kötve volt.
Látván, hogy a helyzet nem javul, már a társulási ülést
megelőzően kértem a szerződés azonnali felmondását, melyet
a többi városvezető is támogatott és kért hasonlóan rossz
tapasztalatik miatt. Mivel a társuláson belül nem láttam
hosszútávon megoldottnak a problémát, ezért a testület
egyetértésével az együttműködést ezen a ponton felbontottuk
és a Gyomaendrődi egészségügyi körzethez csatlakoztunk. Az
új szolgáltató kiválasztásánál a legfontosabb szempont a
pénzügyileg stabil szervezet, megbízható és precíz
munkavégzés volt, ezért olyan céget választottunk, amellyel
kapcsolatban már több városvezető és egészségügyi szakem-
ber is pozitívan nyilatkozott.  Az ügyeletet most már a Békés-
Medical Kft. látja el és reméljük, hogy az új ügyeleti
szolgáltató munkája kielégíti a betegek igényeit,
működésükkel a lakosok is elégedettek lesznek. Az ügyelet
továbbra is a Margaréta idősek otthonában érhető el a
06-66/483-339-es vagy a gyomaendrődi orvosi ügyelet
06-66/386-520-as telefonszámán.

A városi rendezvényterv tApAsztAlAtAiról

A városi rendezvényekre az elmúlt években rendre alig több
mint 3 millió forintot különített el az önkormányzat, ezért for-
dulhatott az elő, hogy kevés rendezvényünk tudott a város
rangjához méltó fellépőket és programokat felmutatni, hiszen
ez az összeg egy komolyabb fellépőt a hangosítással együtt
épp, hogy kifut. Mindig is amellett álltam ki, hogy a ren-
dezvények, események körét szűkíteni szükséges, de úgy,
hogy minden korosztály találjon számára érdekeset, a ren-
delkezésre álló összeget viszont emelni kell. Az idén került
megtartásra a Dózsa-féle emlékünnepség, mely méltó emléket
állított az 500 évvel ezelőtt történt eseményeknek. A városi
rendezvények sorából kivettük a május elsejét, melyet idén
egy helyi vállalkozó tartott meg nagy sikerrel. Új elem volt
viszont a gyermeknap, amelynek legfontosabb célja az volt,
hogy legyen egy olyan nap, melyen minden helyi gyermek
gondtalanul játszhat és a szülőknek nem kell ehhez mélyen a
zsebükbe nyúlni, mivel díjtalanul használhatták az összes
játékot, eszközt. A legfontosabb esemény természetesen a
városnap volt, mely hatalmas sikert aratott, hiszen óvatos becs-
lések szerint is a három nap alatt több mint  8000 ember lá-
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togatott ki a koncertekre és érezte jól magát. Azt hiszem, ezzel
sikerült városi rekordot döntenünk. Az augusztus 20-ai Szent
István napi ünnepséget, illetve a szeptember végén megren-
dezésre kerülő Betakarítási Ünnepet a  költségek  kordában
tartása végett már szerényebb hangvételűre terveztük,
ugyanakkor úgy vélem, hogy aki szeretné, az ezeken a ren-
dezvényeken is jól tudja érezni magát. A városi program-
sorozat megtartására idén a költségvetésben 10 millió forintot
szántunk, amely összeget azonban nem más ágazatoktól, azok
rovására vettünk el, hanem azok gazdaságosabb
működtetésével próbálunk megteremteni. Ezen felül az önkor-
mányzat kiemelten támogatja más helyi vállalkozók és civil
szervezetek rendezvényeinek megvalósulását is, mint például
a Majálist, a Nagycsaládos Egyesület Családi napját, múzeumi
tábort vagy éppen a Kapocs Egyesület már hagyományosnak
mondható és nagy sikernek örvendő rendezvényét, a Családi

Csobbanást. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy a
tapasztalatokat beépítve jövőre is hasonlóan színvonalas ren-
dezvényekkel tudjuk színesíteni városunk mindennapjait. 

KöszöNTő az IdőseK VIláGNaPJa alKalMából

Október elseje az Idősek Világnapja. Ezen nap alkalmából en-
gedjék meg, hogy köszöntsem mindazokat, akik egy hosszú
élet tapasztalataival és bölcsességeivel élnek közöttünk. Arra
biztatok mindenkit, hogy egy szál virággal, néhány kedves
szóval köszöntsék meg idősebb rokonaikat, ismerőseiket.
Gondoljunk rájuk szeretettel és tisztelettel, és ne csak ezen a
napon, hanem az év összes napján, hiszen mindennapi
munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bá-
torságot. Őszintén kívánok jó egészséget, boldogságot és derűt
minden időskorúnak.

Valánszki Róbert polgármester

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
központi telefonszáma 

és mellékvonalainak telefonszáma
Postacím: DÉVAVáNyAI KöZöS öNKORMáNyZATI HIVATAL,
5510 DÉVAVáNyA, HŐSöK TERE 1.
E-mail:onkormanyzat@devavanya.hu
Központ: 66/483-100, 66/483-002
Mellékek:
- 110 - Közhasznú foglalkoztatottakkal kapcsolatos ügyin-
tézők (volt Gamesz épület 1. sz. iroda)
- 111 - műszaki iroda, mezőgazdasági ügyek, karbantartók
(volt GAMESZ épület 4. sz. iroda) 
- 122 - műszaki irodavezető (volt GAMESZ épület 2. sz. iroda)
- 112 - szervezési iroda (3. sz. iroda) 
- 114 - jegyző (7. sz. iroda) 
- 115 - anyakönyvvezető (16. sz. iroda)
- 116 - gazdálkodási iroda (10. sz. iroda) 
- 130 -  gazdálkodási irodavezető (9. sz. iroda)
- 117 -  igazgatási iroda (12-13. sz. iroda)
- 131 - igazgatási irodavezető (14. sz. iroda) 

- 118 - polgármester (6. sz. iroda) 
- 119 - titkárság, iktató (5. sz. iroda) 
- 120 - Közfoglalkoztatási munkavezetők (volt GAMESZ épület
5. sz. iroda)
- 121 - pénztár (11. sz. iroda) 
- 123 - adóiroda (8. sz. iroda) 
- 128 - pályázatíró (volt GAMESZ épület 3. sz. iroda)  
További telefonszámaink:
- 66/484-100 - Telefax
- 66/483-175 - Pénztár
- 66/483-338 - Okmányiroda

- * - * -
Gyomaközszolg. Kft.  Hulladékszállítás telefonszáma

Gyomaközszolg Kft. iroda:  Hősök tere 3. szám (butiksor)
Tel: 66/522-025, Fax: 66/522-026, Mobil: 06-20/247-0033

Ügyfélszolgálat:
Hétfő, Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

További információk: www.devavanya.hu

Szépkorú köszöntése 
Tóth Ignácné Nagy Róza – 90 éves 
1924. augusztus 1-jén született Dévaványán. Hárman voltak
testvérek, de mára már egyedül csak Ő él. Itt járta ki a hat elemi
iskolát, majd  Budapestre került, ahol a honvédség konyháján
sikerült elhelyezkednie. A további munkahelyein is szakács, il-
letve konyhalányként tevékenykedett. Így a dévaványai Csepel
Autógyárnál, a Lánynevelő Intézetnél. Férje Tóth Ignác volt,
akivel nagy szeretetben éltek, sajnos gyermekük nem született a
házasságukból. Tizenhét éve özvegyen él, de sokat dolgozik még
a mai napig is,  ellátja a ház körüli teendőket, maga főz, mos, és
takarít. Nagyon ritka az ilyen, hogy ennyi idős korára az ember
szinte mindent megcsináljon. Szerencsére, ha mégis úgy adódik,
segítséget kap bevásárláshoz, díjbefizetések és egyéb ügyin-
tézésekhez a Babtista Szeretet Tevékeny Misszió munkatársaitól,
vagy valamelyik jó  ismerősétől. Nagy örömét találja abban,
hogy a kertjében gondozhatja a növényeit, veteményeskertjét.
Maga gondoskodik a télirevaló berakásáról is.  Sokakban
felmerülhet ilyenkor a kérdés, hogy mi a hosszú élet titka? Nos,
orvoshoz csak nagyon ritkán jár, és gyógyszert sem szívesen
szed. Mindig elfoglalja magát a munkával, feladataival, ezért
mondja: „Nincs időm a betegségekkel foglalkozni.” További jó
egészséget, hosszú életet kívánunk számára!

Hidli Gyuláné Winpfheimer Julianna - 104 éves
Városunkban talán nem fordult még elő, hogy ilyen szép korú
lakost köszönthettünk, mint az idei év augusztus 7-én. Juliska

néni  betöltötte  a 104. életévét. Az elmúlt évekhez képest többet
betegeskedik, fáradékonyabb. Az esti órákban lánya segít-
ségével, valamint a járókeretre támaszkodva kisétál az udvarra,
gyönyörködik a virágos kertjükben. A napi teendőkbe, bevásár-
lásokba, ügyintézésekbe segítséget kapnak a Margaréta Idősek
Otthona házi gondozójától, aki naponta felkeresi Juliska nénit
és leányát, Gizike nénit. Az ebédet, a Református Gondozási
Központon keresztül, Csekő Zsigmond szállítja részükre. A
csendes napokat békességben, szeretetben töltik egymással és a
hozzájuk érkező családtagokkal, ismerősökkel, a  három unoká-
val, dédunokával, s ükunokával.
Hidli Gyuláné Winpheimer Julianna 1910. augusztus 7-én
Mezőberényben született. Édesanyja varrónő, édesapja föld-
műves volt. Négyen voltak testvérek, de édesanyjukat korán
elveszítették, s ekkor a nagyszülőkhöz kerültek. Édesapja újból
házasodott, és ettől fogva már hét testvére lett Juliska néninek.
Korán el kellett kezdenie dolgozni cselédként, gyermekfelü-
gyeletet vállalt családoknál. Sütni, főzni remekül megtanult, amit
későbbi élete során kamatoztatott is.
Ipartestület rendezvényén ismerte meg Hidli Gyulát, akivel
hamarosan házasságot is kötöttek. Egy leányuk született, aki a
Gizella nevet kapta. Ezután Dévaványára költöztek, mert férje
itt kezdett el iparosként dolgozni szíjgyártó és kárpitos
mesterként. 1959-ben vásárolták meg jelenlegi családi házukat.
Férje 1977-ben elhunyt, azóta itt él lányával a mai napig is.
További erőt és egészséget kívánunk az ünnepelt számára !

Balogh Aranka
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Tisztelt Dévaványai Lakosság!

36 éves dévaványai
lakos vagyok, független
jelölt. Egyedülálló, egy
fiúgyermek édesapja. Je-
lenleg a dévaványai
önkormányzat köz-
munka programjában
veszek részt. 

Miért is indulok én?
Bizonyára sokakban felmerült ez a kérdés.
Azért, hogy Dévaványán a sok ígéretből tet-
tek legyenek. Amennyiben felkeltettem fi-
gyelmüket, kérem október 12-én tiszteljenek
meg szavazataikkal, hogy virágzó,
lehetőségekben gazdag város legyünk!

Köszönöm figyelmüket!

Tisztelettel: Gyányi Zsolt
Polgármester- és képviselőjelölt

Kedves Dévaványai Lakostársak! 
Először, de nem utolsó sorban, köszönjük, hogy figyelmet szán-
nak, e sorok elolvasására!
Mint sokan tudjuk, ez nem kis erőfeszítés a mai korban, vannak
emberek, akik a sorok között is tudnak olvasni. Ebben az esetben
erre nincs szükség, szeretnénk, csak ÖNHÖZ szólni, mert az
ÖN véleménye a legfontosabb a számunkra. Van itt egy-két
dolog, melyet talán érdemes átgondolni, nyugodt, határozott fej-
jel. Tudni kell, Dévaványa igenis erős jellemű, és okos lakosságú
emberekkel bír, akik keményen dolgoznak a napi betevőért és
családjuk eltartásáért. 
Fontos azonban leszögezni, hogy ez, az utóbbi időben, egyre
nehezebben megy. Nem de??!!
Mi Dévaványáért szeretnénk dolgozni, de nem csak mondani
akarjuk. Mi nem a pénzköltő látványra helyezzük a hangsúlyt,
hanem ÖNRE, kedves dévaványai polgár. Aki éli a minden-
napokat, és küzd, még pedig keményen.
Itt szeretnénk felhívni becses figyelmét Novák Imrére, aki évek
óta, ÖNNEL együtt küzd, ugyanúgy, mint ÖN.  ÖN, aki a saját
napi küzdelmében, amit és ahogy, nap mint nap tapasztal, érez és
lát, és a saját bőrén észleli a hatását. Az ÖN akarata, a fontos ott
bent a szívében. Tehát adott a lehetőség a változtatásra úgy, ahogy
ÖNNEK a legjobb. Ezért, döntsön a legjobb belátása szerint!

Válassza polgármesternek az ÖNNEL azonosuló EMBERT!
NOVÁK IMRÉT, a függetlenné vált

polgármester jelöltet, aki már másfél 
évtizede ÖNÉRT dolgozik!

Köszönjük kitüntető figyelmüket, türelmüket!

Tisztelettel: Ványaiak Közéleti Klubja

Tisztelt Dévaványai
Lakosok,

Választópolgárok!
Az önkormányzati választásokra
való tekintettel tájékoztatni sze-
retném Önöket, hogy
ígéretemhez híven, indulni
kívánok a 2014. október 12-én
megrendezésre kerülő hely-
hatósági választáson pol-
gármesterként és képviselőként.

Úgy érzem, az eddig elvégzett önkormányzati és civil
tevékenységem széleskörű rálátást biztosít erre a nemes fe-
ladatra. Ez nem egy egyszemélyes munka, hanem a város
lakosságával és az újonnan megválasztott képviselő-
testülettel együttműködve kívánom eredményesen végezni.
Céljaimat függetlenként kívánom megvalósítani, de a
megfelelő kompromisszum készséggel, a város érdekei
szerint. 
Részletes bemutatkozó programomat más jelöltekhez ha-
sonlóan szórólapon az elkövetkező napokban eljuttatom az
Önök postaládájába, illetve saját honlapomon a
nyuzomarietta.webnode.hu - mely feltöltés alatt áll -
elolvashatják, hogy ezt választásig Önök megismerhessék. 

Tisztelettel: Nyuzó Marietta
polgármester-és képviselőjelölt

Folytassuk együtt!

Tisztelt Dévaványaiak, 
Kedves Választópolgárok!

2014. október 12. ismét a választások napja. Ekkor
dől el, hogy a településen a következő, immáron öt
éves ciklusban ki lesz a város vezetője és
képviselője. Az elmúlt 11 hónapban igyekeztem min-
dent megtenni azért, hogy a meglévő stabil alapokon
egy új irányba induljon városunk. A munka még ko-
ránt sincs befejezve, hosszú út áll még előttük. Az
Ön szavazatán is múlik, hogy
tovább tudjuk-e vinni a
megkezdett munkát, ezért
mindenkit arra biztatok, hogy
szavazataikkal támogassanak,
és folytassuk együtt!

További információ a 
valanszki-robert.webnode.hu

oldalon

Valánszki Miklós Róbert
A Fidesz-KDNP által támogatott 

független polgármesterjelölt
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Tisztelt Választópolgárok!
Mint a Helyi Választási Iroda vezetője a 2014. évi helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek általános választásával
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket.
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választását. A választás
napja: 2014. október 12. (vasárnap). A szavazás 6.00 órától 19.00
óráig tart. 

TÁJÉKOZTATÓ JELÖLŐ SZERVEZETEK,
FÜGGETLEN JELÖLTEK RÉSZÉRE

II. Ajánlások számának megállapítása
Dévaványai Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárás-
ról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E.
§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek 2014. OKTÓBER 12. napjára kitűzött általános
választásán az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításhoz
szükséges ajánlások számát a központi névjegyzékben 2014. au-
gusztus 15-én szereplő választópolgárok adatai alapján az alábbi-
akban állapítom meg:
Település neve        Névjegyzékben szereplők száma          Szükséges ajánlások száma (db)    

Egyéni listás                Polgármesterjelölt

                                                                                     jelöltállításhoz                        állításához   

DÉVAVÁNYA 6491 65 195
ECSEGFALVA        1079                       11                        33     
III.  Ajánlóív igénylés
1.) Jelölő szervezetek polgármester és képviselő-jelöltjei
• Az NVB / TVB által történt nyilvántartásba vétel után igényelhet-
nek ajánlóívet a Helyi Választási Irodától (5510 Dévaványa, Hősök
tere 1.)
• A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlóíveket legkorábban
2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére.
• Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c.
nyomtatvány alul letölthető.
• A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI
vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
• A nyomtatvány 3. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve
és aláírása rovatban az írhat alá, aki a jelölő szervezet NVR-ben
rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja az NVR-ben
szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli
meghatalmazással rendelkezik.
• Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt aján-
lóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell
lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van
lehetőség.
• Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi ok-
mányok adatai alapján kell kitölteni.
• A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell
aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására
nem jogosult.
• A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal,
valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.
• Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az
ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.
2.)    Független polgármester vagy képviselő jelölt
• A független jelölt a választást kitűzését követően igényelheti az
ajánlóívet a Helyi Választási Irodától 
(5510 Dévaványa, Hősök tere 1.)
• A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket legkorábban 2014. au-
gusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére.
• Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c.
nyomtatvány alul letölthető.
• A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI
vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
• Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt aján-
lóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell
lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van
lehetőség.

• Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi ok-
mányok adatai alapján kell kitölteni.
• A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell
aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására
nem jogosult.
• A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal,
valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.
• Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az
ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.
IV. Ajánlóívek átadása
• A Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2014. augusztus
25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére az ajánlóíveket
• A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján az aján-
lóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási
irodában megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben (ha egy-
szerre érkeznek, akkor az A4-es nyomtatvány leadásának sorrend-
jében) kell átadni az általuk igényelt íveket.
• Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:
• jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalma-
zott képviselője,
• ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy,
• maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy,
és
• a független jelöltként indulni szándékozó személy, vagy az általa
meghatalmazott személy.
• Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását
megelőzően személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes
igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat. E dokumen-
tumról a Helyi Választási Iroda másolatot készít, melyet az átvételre
jogosult személy aláírásával igazol, és azt a választási iroda az aján-
lóív kiadását rögzítő iratanyagban elhelyez.
• Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az
igényelt ajánlóívek sorszámát és bélyegző lenyomatának meglétét.
• Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell
kiállítani.
• Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2014. szeptember 8-án
16.00 óráig lehet igényelni.
• A korábban igényelt ajánlóívek mellé – újabb A4-es nyomtatvány
leadásával – további ajánlóív is igényelhető, ennek tipikus esete,
például ha a leadott ajánlóívek ellenőrzése során a választási iroda
megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelöltál-
lításhoz szükséges mértéket.
V. Ajánlásgyűjtés
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § –
123. § értelmében:
„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a
választókerületben választójoggal rendelkezik.
(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét,
személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja
nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat,
a további ajánlásai érvénytelenek.
(5) Az ajánlás nem vonható vissza.
(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és
aláírását.
123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként
indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol
gyűjthet.
(2) Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy
munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszony-
ból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél
szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szol-
gálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
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d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali he-
lyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.
(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni
vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem
kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
(4) érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok
megsértésével gyűjtöttek.”
VI. Jelölt bejelentése
• A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilván-
tartásba vételre illetékes választási bizottságnál.
• A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig van
lehetőség munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között.
• jelölt bejelentésre szolgáló e2 jelű „egyéni jelölt bejelentése”
nyomtatvány alul elérhető.
• Az e2 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:
• a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
• amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a
jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.
• A megfelelően kitöltött e2 jelű formanyomtatványt és az aján-
lóíveket bárki átadhatja a helyi választási iroda vezetőjének.
• A helyi választási iroda vezetője átveszi az ajánlóíveket, az e2
jelű formanyomtatványt és a jelölt fényképét (ha csatolják), azokat
ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges hiányosságokra
és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.
• A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve
a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bo-
csátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 2014.
szeptember 8-án 16.00 óráig. e kötelezettség elmulasztása esetén
az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.
• A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 ft, a
bírság összegét a nemzeti Adó és vámhivatal adók módjára hajtja be.
• ha a jelölt, jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig
leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást,
mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól.
• A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében
rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő részére átadás-
átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon
sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a  választási irodának
leadásra.
VII.  Ajánlások ellenőrzése
• A helyi választási iroda az informatikai rendszerben végzi el az
ajánlások ellenőrzését

• Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megál-
lapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék
és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival
való összevetésével kell elvégezni.
• Az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá
válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szük-
séges számot.
• Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
vezetője tájékoztatja az illetékes választási bizottságot.
• A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes helyi választási bi-
zottság dönt.
• A helyi választási bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen
tájékoztatja a jelöltet illetve jelölő szervezetet.
• A nyilvántartásba vételről hozott határozat jogerőre emelkedése
után van lehetősége a jelöltnek illetve jelölő szervezetnek, hogy
megbízott tagot jelentsen be a helyi választási bizottságba,
valamint a szavazatszámláló bizottságba. A delegált tagok bejelen-
tésére szolgáló nyomtatványokat a nyilvántartásba vételről hozott
határozattal együtt juttatja el a választási iroda vezetője a jelöltnek,
illetve jelölő szervezetnek.
A választási bizottság megbízott tagjaira vonatkozó össze-
férhetetlenségi szabályok:
A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a magyar honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy,
valamint
h) jelölt.
A helyi választási bizottság megbízott tagja a megbízását követő
5 napon belül tesz esküt a Polgármester előtt, ezt követően kezdheti
meg a munkáját a helyi választási bizottságban.
VIII. Szavazólap adattartalma
• A szavazólapon a jelöltek a helyi választási bizottság által kisor-
solt sorrendben szerepelnek.
• A képviselő és polgármester jelöltek sorrendjének sorsolására
2014. szeptember 8-án, 16 óra után kerül sor.
• ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek
nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöl-
tek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

Balogh Csilla, HVI vezető

Családsegítő hírei
A nyári táborról

2014. augusztus 4. és 8. között rendeztük meg a Család-
segítőben a gyerekek nyári táborát. A 21 résztvevő gyermek a
hét során számos érdekes programon vehetett részt.  A tábor
minden napjára jellemző volt, hogy kinti és benti játékokkal
egyaránt szórakoztatták magukat a gyerekek, társasjátékoztak,
vagy éppen labdajátékokkal töltöttük az időt. A hét alatt, a
kánikulára való tekintettel, két alkalommal jártunk a strandon.
szerdán utcakereső kerékpártúrára indultunk a városban,
melynek során több olyan helyen jártak a gyerekek, amely
eddig ismeretlenek voltak számukra. A délelőtt során nyúzóné
korán tünde kísérte az egyik csapatunkat, délután pedig
laskai tibor vezetésével medálokat domborítottunk, festet-
tünk. Csütörtökön délelőtt, bakó árpádnak köszönhetően,
lovas kocsival jártuk végig a várost. Pénteken kikerékpároztunk
a túzoktelepre, ahol nagyon kellemesen telt a napunk. 
köszönet a segítségért: a váradi étkeztetési bt.-nek, laskai
tibornak,nyúzóné korán tündének, bakó árpádnak, és a
Családsegítő szolgálat munkatársainak!
Köszönettel a szervezők: Nagy Erzsébet és Gyányi Mariann

Meghívó!

A DévAványAi RomA nemzetiségi ÖnkoRmányzAt, A
váRos RomA nemzetiséghez tARtozó lAkosságA

kÖzéRDekű jAvAslAtAinAk, felvetéseinek

meghAllgAtásA és megvitAtásA éRDekében

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

A közmeghallgatás időpontja:
2014. szeptember 15. (hétfő) 16 óra

A közmeghallgatás helye: 
Dévaványai közös Önkormányzati hivatal 

(Dévaványa, hősök tere 1. sz.
4-es számú tanácskozóterem

Az érdeklődő lakosokat szeretettel várjuk!

Nagy József Attila sk.
Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke
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Vidrás motorosok találták meg
az elkóborolt idős asszonyt

MENTŐCSOPORT A riasztás után tizenöt perccel
rábukkantak az önkéntesek a beteg nénire Gyomaendrődön, a
Kálvin utcánál.
Bravúros gyorsasággal talált meg Gyomaendrődön egy idősek ott-
honából elkóborolt beteg asszonyt kedden este a Vidra Önkéntes
Járási Mentőcsoport. 
Mraucsik Lajosné, a Gyomaendrődi Térségi Szociális Gondozási
Központ vezetője elmondta, hogy Szeghalomról került hétfőn a
Gyomaendrődi Őszikék Idősek Otthonába az Alzheimer-kórban
szenvedő néni. Kedden késő délután az otthon egyik lakójához az
orvosi ügyeletet kellett kihívni, emiatt nyitva hagyták az utcaajtót,
amit egyébként mindig zárnak. Ezt használta ki az idős asszony, és
elkóborolt. Amint észrevették, hogy nincs az otthonban, a dolgozók
azonnal szóltak egymásnak, és keresni kezdték. Nem bukkantak a
nyomára, ezért az intézmény vezetője szólt a rendőrségnek és Szilá-
gyi Sándor tű. hadnagynak, a Gyomaendrődi Katasztrófavédelmi
Megbízottnak, aki tagja a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoportnak.
Szilágyi Sándor riasztotta a csapatot, akik az ettől számított 15
percen belül 10 önkéntessel plusz egy keresőkutyával érkeztek a
helyszínre. Neki kezdtek a keresésnek, és rövid kutatás után a
Kálvin utcánál találták meg az asszonyt.
- Motorosaink, Varga Zoltán és Szőke József bukkantak a nénire,
aki minden baj nélkül került vissza az otthonba - magyarázta Amb-
ruzs-Szabó József, a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport elnöke. -
Csupán fáradt volt az asszony, hiszen több mint két órát kóborolt a
városban. Mraucsik Lajosné kiemelte, nagyon hálásak a
rendőröknek és a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport tagjainak,
hiszen gyorsan léptek a bejelentésük után, és segítségükre siettek.
Mindent megteszünk az itt lakókért, de jó ezt a fajta biztonságot is
magunk mögött tudni, ha valami váratlan helyzet adódik - ecsetelte
az intézményvezető. - A Bobby névre hallgató keresőkutyát is el-

hozták Dévaványáról, a kutya is követte a nyomot, de végül a mo-
torosok hamarabb bukkantak a nénire. Örömteli volt látni, hogy
egyre többen érkeztek a keresésre, riadóláncot alkottak. Az össze-
fogás szép példáját tapasztaltuk meg.
Ambruzs-Szabó József elmondta, a Vidrának 40 tagja van, a járás,
Gyomaendrőd, Dévaványa, Csárdaszállás, Ecsegfalva, Hunya
védelmére, valamint Békés megye megsegítésére alakult a civil
alapon szerveződő speciális mentőcsoport. Közcélú tevékenységet
végeznek, önkéntes polgári védelmi, katasztrófa elhárítási és men-
tési feladatokat látnak el. Oltalmazni és menteni kívánjuk a járás
lakosságának életét és vagyontárgyait az elemi csapások, a ter-
mészeti és ipari katasztrófák esetén - magyarázta az elnök. A men-
tőcsoport tagjai önkéntesen, teljesen ingyen végzik a munkájukat,
a saját eszközeikkel, felszereléseikkel, szabad idejüket feláldozva
tevékenykednek speciális mentési (vízről, vízből, magasból, mély-
ből) és keresési (kutyás lovas, sárkány repülős) feladatokat is el-
látva.
A vidrások, ha kell, a mentésnél egészségügyi ellátást biztosítanak,
tehermentesítik a hivatásos katasztrófavédelmi szerveket, erősítik
az azonnal beavatkozó erőket, viharkároknál védekezési és helyreál-
lítási feladatok végeznék.
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Nyugdíjas Egyesület hírei 
Augusztus 16-án Ecsegfalván, a falunapon képviseltük az
egyesületet.  Tánczos László volt olyan kedves, hogy húst aján-
lott fel az egyesületünknek, melyből finom gulyáslevest
főztünk, ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlást. Augusz-
tus 20-án délután, a művelődési házban rendezett kiállításon
kis csapatunk részt vett a megnyitó ünnepségen.  Ezt követően
17 órakor a múzeumban a Szent István Napi Vigasságokon
léptünk fel kabaré műsorunkkal, majd az Őszikék Népdalkör
előadásával emeltük a rendezvény színvonalát. Berekfürdőn
jártunk augusztus 23-án kirándulni, ahol az egyesületünk tagjai
az énekkarral ugyancsak felléptek.
Elkövetkező programjaink: Augusztus 30-án Köröstarcsára
látogatunk. A szeptember is tartogat számunkra számos prog-
ramot: szeptember 5-6-án Csillebércre látogatunk el. Szeptem-
ber 13-án ebéddel egybekötött baráti találkozóra hívjuk és
várjuk a köröstarcsai, ecsegfalvai és a füzesgyarmati nyugdíjas
klubok tagjait, képviselőit. A délutánt közös műsorral színesíti
ki-ki, a maga előadásával. A rendezvény helye a Váradi
Étkeztetési Bt. ebédlője, ahová szeretettel várjuk az egyesület
tagjait. Természetesen a zene és a tánc sem maradhat el, mint
ahogy azt már megszokhatták egyesületünk tagjai és az idelá-
togató vendégek. A talpalávalót  Kónya Mihály biztosítja, és a
délután folyamán tombolahúzásra kerül sor. 

Vasas Imre, az egyesület elnöke

Nyitott műhely a könyvtárban

Ismét kinyitotta kapuit a Nyitott műhely.  Már jó ismerősökként üd-
vözöltük egymást, s némi "pletykával" kezdve, jókedvűen foglaltunk
helyet a Ladányi Mihály könyvtárban. A városnapok hatására mi is
Dévaványára fókuszáltunk. Egy rendhagyó jelenléti ív is körbejárt,
ahová nevünk helyett a gondolatainkat véstük. Végül összeolvasva,
akaratlanul is verssé váltak a mondatok. Megcsodáltuk Dévaványát
kavicsra festve, Séllei Anikó keze nyomán, és régi képeslapokat,
fotókat nézegettünk Dévaványáról Szitás Krisztina gyűjteményéből.
Papp Erzsébet a Nyitott műhelyről írt humoros költeményt, Tóthné
Gábor Mónika saját készítésű, hímzett táskáját mutatta meg nekünk.
Én egy versplakáttal készültem az alkalomra. 
Sokat nevettünk, igazán jó hangulatban telt ez a másfél óra.
Találkozunk legközelebb!
Ha szeretnéd megmutatni magad, a hobbidat, rajzaidat, verseidet, ked-
venc könyveidet, fotóidat, akkor csatlakozz a Nyitott műhelyhez, légy
tagja egy színes csapatnak!  Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Giriczné Gyányi Mária

Tüdőszűrés 2014.
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése
alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a Megyei
Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi Tüdőgondozóba.
Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező esetén
maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelent-
kezéseket folyamatosan fogadjuk! A tüdőszűrés 40 éves kor felett

ingyenes, és beutaló nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt

1700.-Ft-ba kerül (melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és
háziorvosi beutaló szükséges. A vizsgálathoz szükséges iratok:
személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben ren-
delkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magá-
val! Szűrési napok: kedd, szerda és péntek.

Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06 66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Köza-
lapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt
polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-062-es telefonszámon.

Munkatársak: Dékányné Szalai Katalin, Elek Mária

Címtelen

Kezemben, hangomban remegés…
Azért is itt vagyok! Remeg. És?
Van itt egy műhelyünk, csöpp, nyitott,
Művészkedünk egy csöppnyit ott.
Szóképet írunk, keskenyet, széleset,
Azt mondjuk: eső fújt, szél esett.
Rajzolunk, festünk, széleset,
kecskenyet,
Sirály van, ló is van, kecske nyet?
Minden sor, minden szó valami;

„Vili vállán Vali vala.” –Mi??
Minden kép, minden szín őszinte;
Nyári fán nincsen dér, őszin te!
-Kedvesem – dúdolná Báy Alex
-Itt még a keksznek is bája lex…
Azt hiszem, jók vagyunk, csendeszek.
Senki se bömböl, hogy  - Csend!
Eszek!
Este jön…papír hull…elme nyekk..
Akkor a könyvtárból elmenyek.

PE 

Felhívás Főzőversenyre!
Időpontja: 2014. szeptember 27.

Betakarítási Ünnep
A rendezvényünkön a szabad tűzön (üstben vagy bogrács-
ban) készült pörköltek és készítőik „versenghetnek”
egymással, miközben kulturális programok részesei lehet-
nek.
Várjuk azokat a csapatokat, akik baráti társasággal munka-
helyi kollektívában, civil szerveződésben a főzőverseny
részesei kívánnak lenni. A főzéshez szükséges alapa-
nyagokról, eszközökről a résztvevőknek maguknak kell
gondoskodniuk. 
Díj: a II. Vándorserleg elnyerése.
Nevezési díj: nincs
Regisztráció szükséges: szeptember 20-ig a művelődési
házban!

Felhívás
A Népmese napját a Betakarítási ünnep keretén belül ren-

dezzük meg szeptember 27-én. Szeretettel várunk minden

érdeklődőt és a mese világában kalandozni vágyókat. Sze-

retnénk megrendezni az „Első mesekönyvem”, „Legked-

vesebb régi játékom” kiállítást is. Ehhez a felnőttek, az

idősebb generáció segítségét kérjük. Örömteli lenne, ha

sokan bemutatnák féltett kincseiket, és egy gyermekkori

fotót is mellékelnének hozzá! Természetesen a kiállítás

után sértetlen állapotban visszaadjuk azokat. A könyveket,

játékokat szeptember 20-ig várjuk a múzeumban.
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„Autó nélkül a városban”

Európai Autómentes Nap

Előzetes programterv

2014. szeptember 19.

Helyszín: Dévaványa Főtér – Bem utca

9:00-től 
„A mi utcánk, a mi jövőnk!” – Foglaljuk vissza az utcát az
autósoktól! - Egész napos program gyermekeknek és fel-
nőtteknek a környezetszennyezés ellen, az egészséges és
környezettudatos életmódra nevelés jegyében.

9:00-17:00
Vidra mentőcsoport bemutatkozója, rekesztorony építés
TOTÓ – közlekedési 1X1, környezetvédelmi és életmód
teszt
Bringadoktor – szereljünk kerékpárt!
Aszfaltrajz alsó tagozatos általános iskolások és óvodások
részére
Kültéri játékok - hordós játék, gólyaláb, elefántláb, ugráló
kötél stb.
Bringó hintó, gokart, bobo car, roller - „biomeghajtású”
járművek

13:00-16:00 
Veterán és egyedi készítésű biciklik kiállítása – keressük
Dévaványa legöregebb, működőképes kerékpárját és
egyedi készítésű vagy különleges biciklijét!
Napkollektor bemutató
Kangoo fitness bemutató
Ugrálóvár, trambulin
„Saláta Vár” – salátakóstoló
Kézműves foglalkozások – hulladékból játék
„1 perc és nyersz” - ügyességi játékok Sebestyén Balázs
után szabadon

13:00-17:00 „V. Gurul Ványa” Regisztráció.
A regisztráltak apró ajándékot kapnak.
egészség sátor – ambu babás elsősegély bemutató, vér-
nyomás, testzsír index, testtömeg és vércukorszint mérés

16:45-17:00  Valánszki Róbert polgármester úr köszöntője
17:00-18:00 V. Gurul Ványa

„A mi utcáNK, A mi jöVőNK!” - felvonulás 
„0” kibocsátású járművekkel /pl. görkorcsolya, gördesz
ka, kerékpár/ Zajkeltő eszközt hozzanak!
Útvonal: Hősök tere – Árpád utca - Sport utca - Szeghalmi
utca - Bánomkert utca - Szérűskert utca - Körösladányi utca
- Hősök tere 
(A beérkezést követően zsíros/margarinos kenyér papriká-
val, paradicsommal!)

18:30-tól 
Nyereménysorsolás a felvonulás regisztrált résztvevői
között és a PM10 részecskeszennyeződésről szóló kiállítá-
son kitöltött totók eredményhirdetése.
nyeremények: Fődíj: 2 db kerékpár
• Kerékpáros első és hátsó kosarak
• Fényvisszaverő mellények
• Kerékpáros felszerelések: lakatok, világítások, csengők
• És még sok egyéb hasznos eszköz a tárgyadományokból,
és a felajánlásokból.

Az Európai Mobilitási hét és Autómentes Nap országos
koordinátora a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Keressük Dévaványa legrégebbi,
működőképes és 

egyedi készítésű kerékpárját
Idén is megrendezésre kerül az Európai Autómentes Nap Dé-

vaványán 2014. szeptember 19-én, pénteken, melyre ismét vár-
juk a veterán és egyedi készítésű kerékpárral rendelkező
tulajdonosokat a református templom előtti főtérre.

Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő vagy
egyedi készítésű kerékpárral, jöjjön, mutassa meg az érdek-
lődőknek, és vegyen részt az 5. alkalommal megrendezésre
kerülő „Gurul Ványa” felvonuláson is.

A legrégebbi és a legötletesebb biciklik tulajdonosait apró
ajándékkal jutalmazzuk, és egy elismerő oklevelet is kapnak.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze előre, hogy a kerékpárról
szóló információkat (gyártás éve, típusa, tulajdonos neve) előre
ki tudjuk nyomtatni!

további információ:
Dékányné Szalai Katalintól a Dévaványa Felemelkedéséért

Közalapítvány irodájában, Hősök tere 1., 1.sz. iroda (volt pol-
gármesteri iroda), vagy a 66/483-100 telefonszám 129-es mel-
lékén vagy a kozalapítvanydevavanya@gmail.com e-mail
címen.

Felhívás rajzpályázatra

Az Európai Autómentes Nap keretén belül rajzversenyt hir-
detünk. „A mi utcánk, a mi jövőnk!” témájú alkotásokat
2014. szeptember 15-ig várjuk a Dévaványa
Felemelkedéséért Közalapítvány irodájába. A rajzok kiál-
lításra kerülnek 2014. szeptember 19-én, a városi Autómentes
Napon. A díjazásról sem feledkezünk meg, három kategóriában
– óvodás, iskolás 1-4. o. és 5-8. o. – az első három helyezettet
jutalomban részesítjük. 

Rajzold le, milyen az ideális utca, vagy tér, ahol élni szeretnél,
milyen környezetbarát közlekedést választanál, mit teszel a
saját és a környezeted egészségének megóvása érdekében.

A rajzok hátoldalán szerepeljen neved, osztályod, iskolád
neve, illetve óvodásoknak az óvoda címe.

Az egészségkárosító szálló por
csökkentésének lehetőségei

A Levegő Munkacsoport időszaki kiállítása 
Dévaványán, a József Attila Művelődési Házban 

A kiállítás szervezője a Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány

- Mi is Az A PM10?

- Miért veszéLyes?

- HogyAn csöKKentHető?
Erre ad választ ez a kiállítás, amelyre szeretettel várjuk. 

A kiállítás szeptember 9-tól 13-ig látogatható. 
nyitva: 8-tól 12 óráig

cím: Dévaványa, gyöngy u. 6.
A kiállítás megtekintése után a látogatóknak lehetőségük
lesz egy, a látottakkal  kapcsolatos tesztet kitölteni. A
helyes válaszadók közül a szeptember 19-én megren-
dezésre kerülő európai Autómentes napon jutalmat
sorsolunk ki.
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Makrofotó kiállítás
2014. augusztus 20-án makro fotókból kiállítás nyílt a
művelődési házban. A kiállítókról néhány mondatban:

„A fényképezőgép az egyetlen eszköz, amellyel meg lehet állítani az időt.
Meg lehet örökíteni a pillanatot, az érzelmeket. El lehet mesélni egy
történetet egyetlen képpel.”

Csatári Lajosné Hajdú judit, egy lelkes, amatőr fotós. Dé-
vaványán született, és itt is nőtt fel. Férjezett, négy gyermek
édesanyja.
A fotózással körülbelül hat éve kezdett el ismerkedni, akkor
még egy egyszerűbb digitális gép segítségével. Először családi
eseményeket kezdett el fotózni, majd később iskolai ren-
dezvényeket örökített meg. Az elméleti alapok elsajátítása
közben a természetfotózásban is kipróbálta magát, ami szinte
azonnal a szenvedélyévé vált. Ez a lelkesedés a mai napig is
tart.
Eleinte a fotózás csak a saját szórakoztatására irányult, majd
egyre jobban vágyott arra, hogy a képeit szakmai szemmel is
elbírálják. Ekkor vett részt először a Körös Maros Nemzeti
Park által meghirdetett „Ellesett pillanatok” fotópályázaton.
A beküldött fotói között három díjazott lett, és tizenhat képet
kiállításra érdemesnek ítéltek, valamint jelenleg több fotója is
elbírálás alatt van.
Amióta fotóz, másképp jár az utcákon, határban, keresi az
érdekes, izgalmas részleteket. Kedvence a természet és az ál-
latok fotózása. Nagy szerelme a makró fotózás.
Fotói értékelésében sokat segít a családja, barátai, akik
zsűrizik a képeket. Jelenlegi legmagasabb múzsája, kritikusa
a férje.
Ezek a képek Nikon D40 típusú tükörreflexes gépének és a
nagy lelkesedésének köszönhetőek.
A jelmondata továbbra is: „Láss, ne csak nézz.”

HerCzeg HajnaLka
Orosházán született, és ott töltötte gyermekkora első 14 évét.
3. Sz. Zenei Általános Iskola tanulójaként, megismerkedett a
művészetekkel. Szokolay Bálint bácsinál tanult hegedülni hét
és fél évig. A középiskolát Sarkadon kezdte el, ahol franciát,
majd az általános ismeretek mellett, újságírással és
művelődésszervezéssel ismerkedett meg. További életét
Szarvason folytatta a gimnáziumi évek után, az Óvónőképző
Főiskola nappali tagozatos hallgatója lett.
Ezután kezdődött el a nagy betűs élet a számára, amelyet a
sors úgy formált, hogy pár, otthon töltött év után, külföldre
került. 17 éve él Hollandiában. Második hazája lett ez az

ország, de a gyökerei itthon vannak. Soha nem tudott, és nem
akart elszakadni az orosházi májusi illatoktól, az indián nyár
kábítóan szép fényeitől, vagy a tavaszi daruvárásoktól a Kar-
doskúti Nemzeti parkban, mely pár km-re van az otthonától.
De a téli puszta látványát sem tudná maga mögött hagyni.
Ezeken kívül  a családja és igazi barátai is itthon tartják akkor
is, ha távol van. A fotózás számára egy életforma, amit hobbi
szinten művel: az a fajta tevékenység, amit a szabadidejében
folytat, és nyugalommal, felemelő érzéssel tölti el.
Néha kihívás,  vagy csak egyszerűen kikapcsolódás, de a
lényeg, hogy mindig boldoggá teszi őt.
Lelkes amatőrként reménykedik abban, hogy a megörökített
pillanatoknak nem csak számára vannak jelentőségei: na-
gyobb örömet okoz neki, ha fotóival kifejező érzéseket tud
átadni, vagy épp megmutatni azokból a pillanatokból, jelen-
téktelennek vélt dolgokból, ami mellett nap, mint nap el-
sétálunk, és nézzük, de soha nem látjuk. A fotókkal a saját
kérdéseire keresi a saját válaszait. Belülről jövő indíttatásból
szeretné megmutatni azt a világnak, hogy mit is gondol. Több-
ször nyílt lehetősége utazásra, s útjai során közelebbről is
megismerkedhetett a világgal. Haza szerette volna hozni az
átélt élményeket: s ezért lefotózta őket. Eleinte csak laikusan
kattintgatott az exponáló gombbal, majd egyre jobban kezdett
figyelni a kompozícióra, fényekre. És szorgalmasan tovább
képezte magát.
Hat éve kezdett el komolyabban foglalkozni a "Fény-képezés-
sel". Kapcsolatba került a spirituális világgal, egy, a személyes
életében bekövetkezett tragédia után. Üzenetet kapott egy
fotón keresztül, mely mellett nem tudott csak úgy elsétálni.
Egy virágot fotózott, és teljesen mást ábrázoló képet látott az
előhívás után ezen a fotón.
Mélyebben merült bele a fotózás technikai részébe: és a
fotózás iránti szerelem itt pecsételődött meg. A mai napig nem
tudta megfejteni ezt az üzenetet, bár számára egyértelmű lett
az, hogy "Üzeneteket" tudunk közvetíteni a világba. Ki így,
ki úgy, ő a képeivel
próbál gondolatokat,
érzéseket átadni.
Hiszen minden kép:
érzés, gondolat,
történet.
Láthatóvá tudjuk
tenni a “Néz-ett, de
nem Lát-ott“ valósá-
got.

Balogh Aranka

„Ezek a mai fiatalok…”

Minden idősebb nemzedék – kicsit lekezelő stílusban -, min-
den korban elmondta, és használta ezt a szlogent: „ezek a mai
fiatalok…”.
Igen, ilyenek ezek a mai fiatalok: mindenre képesek. Ha kell,
takarítanak, drótkefével súrolják a tárgyakat, festik a sze-
kereket, a régi tárgyakat. Ha lehetőség van rá, szívvel ját-
szanak a gyerekekkel – ötletelnek, hogy mivel és hogyan
kelthetnék fel a gyerekek érdeklődését. Leltározzák a kiállí-
tandó anyagokat, kezelik a tárgyakat, scennelnek, digitalizál-
nak, letöltenek, másolnak, s közben megálmodják egy kiállítás
látványtervét, vagy éppen szörföznek a hálón, hogy új infor-
mációkat szerezzenek egy-egy megoldandó feladathoz. „Igen,
ilyenek a mai fiatalok: okosak, intelligensek, probléma
megoldóak, értelmesek, és bizony-bizony: semmilyen
munkától nem ijednek meg.”

A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben, 2014
nyarán sok ilyen fiatal dolgozott. Mert Dévaványán nagyon
sok fiatal él és tevékenykedik, akikre büszkék lehetnek nem-
csak a szüleik, hanem az egész város. Csak a csöndesen jókról,
mint mindig, kevés szó esik. Higgyék el: ők vannak többen!
Csak éppen róluk ritkán beszélünk, mert Ők a csendes több-
ség, akik tovább viszik Dévaványa kultúráját.
Tisztelettel köszönöm minden fiatal munkáját, amellyel 2014
nyarán segítették a múzeum tevékenységét! „Többek között,
ők a mai fiatalok…!”
Tímár Ferenc, Molnár Tamás, Kocsári Kitti, Gyebnár Beáta,
Bakó Dániel, Séllei Zsigmond, Müller Judit, Borbíró Aletta,
Horváth Milán, Ferencz Nándor, Simon Szimonetta, Hímer
Mária, Balog Alexandra

Köszönettel: Murányi Magdolna
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény intézményegység vezetője
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Gondolat egy civil rendezvényről

2014. augusztus első szombatján ismét „Csobbant” a város
lakossága. A csapadékos nyári időjárás ezen a napon kedvezett
a rendezvény szervezőjének és a közreműködőknek. Hosszas
előkészítő munka után ismét nagy kedvel kezdődtek a kora
reggeli munkálatok a fürdő területén, hogy a gyermekek és
családtagjaik strandra érkezésekor minden rendelkezésükre
álljon a szórakozáshoz és a pihenéshez. A „Családi – Csob-
banás”-t lassan egy évtizede magánszemélyként
kezdeményeztem, melyhez csatlakozott a Kapocs- Egyesület
régi és jelen tagsága. Sokan tudják a településen, hogy egy
ilyen nagyszabású rendezvény megszervezése nem egyszerű
feladat, nehéz szponzorokat, támogatókat, együttműködő part-
nereket találni. Amikor csak tehettem, pályázat útján próbál-
tam a rendezvény színvonalát emelni. Törekedtem arra, hogy
a gyermekek számára mindig valami újat nyújtson a ren-
dezvény. Ezt legtöbbször úgy tudtam elérni, hogy olyan
játékokat próbáltam beszerezni, amelyeket a gyermekek még
nem próbálhattak pl. az óriás játszókamion a 3D gömb, külön-
böző légvárak. A fellépők változatosságát is igyekeztem biz-
tosítani, volt állatidomár, Tücsök Peti és Hangya Levi műsora,
vagy éppen a körösladányi mazsorett csoport fellépése. Ter-
mészetesen a programok kiválasztása adott egy arculatot a
rendezvénynek, mely a későbbi megvalósításhoz is vázat
adott. A rendezvény civil kezdeményezésre indult, így soha
nem élvezhette az önkormányzat kiemelt támogatását, igaz a
megítélt támogatás nagysága az elmúlt két évben emelkedett,
és így elérte a százezer forintot. Ez az összeg, mint tudjuk
csepp a tengerben egy kb. 800 főt megmozgató rendezvényen.
A felmerülő kiadásokat a már előzőekben említett pályázati
források adták, illetve a szponzorok, akik évek óta segítik
munkámat, így pl. az Agro-Déva Kft, COOP, HENKEL Ma-
gyarország Kft, TELEPOLC, Nagy és Társa Bt. stb. A támo-
gatóknak is fontos, hogy a városban élő gyermekeknek és
családtagjainak legyen olyan rendezvény, ahol elsődleges és
legfontosabb a gyermekek iránti szeretet és megbecsülés,
hiszen egy olyan településen élünk, ahol az elöregedési folya-
mat nagyon is szembetűnő és talán megállíthatatlan. 

Ebben az évben sajnos sem pályázati lehetőség, sem na-
gyobb önkormányzati támogatás nem nyomta meg a ren-
dezvény kasszáját, így el kellett gondolkodni azon, hogyan
lehet a már elért eredményeket megfelelő színvonalon fen-
ntartani és megőrizni. A megoldás kézenfekvő volt, azt kell
felhasználni amink van, és azokat a lehetőségeket, amelyek
ebben a településben és az itt élő emberekben rejlenek.

A rendezvény üdeségét az adta, hogy magánemberek hozták
el a gyermekeknek a hobbijukat, élethivatásukat és
közösségéért való tenni akarásuk apró pillanatait úgy, hogy
csak egy gyermeki hálás pillantást és egy köszönöm szót kap-
tak.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani: a Körös – Maros
Nemzeti Park dolgozóinak kiemelten Puskás Lászlónak és
barátainak, a Gyomaendrődi Járási Önkéntes mentőcsoportjá-
nak a „Vidra” csoportnak, akik jelenlétükkel megtisztelték a
rendezvényt. Megköszönöm a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság állományának, Kovács Krisztián kirendeltség
vezetőnek és Túri János tűzoltóparancsnoknak. Köszönöm
továbbá Böbe bohócnak és családjának, aki évek óta segítik
munkámat. Böbe bohóc a maga kedveskedő játékaival, lég-
gömbhajtogatásával mindig magával ragadja a gyermekeket,

akik rajongva kísérték őt a fürdő területén. Külön köszönet
Papp Lajosnak és barátainak, akik a felnőttek pihenését és
szórakozását segítették elő a masszázs szolgáltatásukkal, és
nem utolsó sorban Nagy Sándornak, aki évek óta a rendezvény
hangtechnikáját biztosítja a maga szerény csendességével. Az
esemény színvonalát emelte a dévaványai mazsorett csoport
színvonalas fellépése. 

Továbbá szeretném megköszönni azoknak az embereknek
a támogatását, akik szabadidejükben a segítségemre voltak a
rendezvény megszervezésében és lebonyolításában: Harmati
Eszter és családjának, Kiss Péterné és családjának, Szász
Ildikó és családjának, Dóra Beátának és családjának, Márki
Csillának és családjának, Sunyák Ilonának, Biri Mihálynénak,
Nagy Erzsébetnek, Gyányi Mariannak, Csillag Istvánnénak,
Bogya Istvánnénak, Szűcs Ferencnének, Diósné Ambrus
Erzsébetnek, Papp Tibornénak, Rabi Magdolnának. 

Köszönet a támogatóknak: COOP, Tele- Polc, Narancs Turi,
Kuckó - papír írószer, Cora üzlet, Nagy és Társa Kft, Váradi
Étkezési Bt, Táncos László húsbolt, Agro – Déva Kft, dr.
Ágoston Sándor képviselő, Dékány József képviselő, Kiss
Károly képviselő, Novák Imre alpolgármester, önkormányzat.

Nyuzó Marietta

Mozgáskorlátozottak hírei
A mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 

Dévaványai Helyi szervezete ezennel értesíti  tisztelt tagjait,
hogy évzáró vacsoráját 2014. október 18-án 18 órakor tartja.
A rendezvényre szeretettel meghívja tagjait, családtagjaikkal

és kedves barátaikkal együtt!
Helye: Váradi Étkeztetési Bt.
A vacsora ára: 1.800.-Ft/fő.

A vacsorát követően, a szokáshoz híven zene, 
tánc, jó hangulat.

A további részletekről tájékozódhatnak a 
következő lapszámban.

Részvételi szándékot jelezni Vasas Tibornénál a 06/2573352 
Dr. Nagy Lászlónénál, 06/30/ 4922560 és

Barta Jánosnénál, a 06/20/2476362-es 
telefonszámokon lehet.

-*-*-
KIRÁNDULTUNK

2014. augusztus 6-án egyesületünk tagjainak egy napos kirán-
dulást szerveztünk Kenderesre. Úti célunk a Horthy emlékek
meglátogatása volt. 50 fős csapatunk 9 órakor indult a
megbeszélt felszálló helyekről. Első állomásunk a Múzeum, ahol
Bodor Tamás túravezető csatlakozott hozzánk. Ő kalauzolt ben-
nünket végig a Tengerészeti kiállításon, a Horthy kastélyban, a
református és a katolikus templomban, valamint a család
temetkezési helyén, a kriptában. Nagyon érdekes, mindenre
kiterjedő tájékoztatást kaptunk a család életéről. A túrát követően
a közeli vendéglőben elfogyasztottuk finom ebédünket.
Kellemesen, jó hangulatban telt a nap, és elfáradva, de sok
élménnyel, új információval gazdagodva tértünk haza.

-*-*-
ORVOS-BETEG TALÁLKOZÓ

Ezennel újra meghirdetjük az orvos-beteg találkozónkat.
Ideje: 2014. szeptember 13.
Jelentkezni lehet szintén a fenti telefonszámokon!

Vezetőség
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Erzsébet-táborban 
vettek részt a Ványai Ambrus Általános Iskola tanulói

2014. augusztus 3-8-ig iskolánk tizenöt tanulójával Erzsébet-
táborban vehettünk részt. A Népi mesterségek tábornak egy
balatonberényi gyermeküdülő adott otthont.
A táborba még a tanév során jelentkeztünk, négy népi
kismesterség közül választottunk ki azt a kettőt – mézeskalács
készítés, illetve gyöngyfűzés-ékszerkészítés –, amelynek
fortélyaival egy egész hét során ismerkedtünk. Az elkészített
művekből kiállítás készült, de a tábor végén hazahozhattuk a
magunk készítette szebbnél szebb mézeseket, gyöngyéksze-
reket. A tábor során két tanulónk különösen ügyesnek bi-
zonyult – Magyar Mirella és Nemes Enikő –, őket
beválasztották a Talentum Programba. 
A kézműveskedés mellett jutott idő játékra, sportolásra, bala-
toni fürdőzésre, kirándulásra is. Részt vettünk többek között
az éjszakai bátorságpróbán, ahol (majdnem) igazi szellemekkel
is találkoztunk, beneveztünk (a felnőttek is) a tábori Ki mit
tud?-ra, produkciónkkal nagy sikert arattunk. A tábori ese-
ményekről nagyon sok fénykép készült, amelyeket iskolánk
facebook oldalán (www.facebook.com/ambrusiskola) tettünk
közé. Az egy hét tábor teljes ellátással és gazdag programokkal
ingyenes volt a táborozóknak, csak az útiköltséget kellett a
családoknak kifizetniük. De ebben is kaptunk segítséget, a Dé-
vaványa Felemelkedéséért Közalapítvány és a Ványai Ambrus
Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány a vonatjegy
és buszköltség árának csaknem egyharmadával támogatta a
táborozó gyerekek utazását. Az Erzsébet-tábor során nagyon
sok élményben volt részük a tanulóknak, és a hazafele tartó
több mint hat órás úton a gyerekek már a jövő évi tábort ter-
vezgették… Mi felnőttek is derűs, eseményekben gazdag hetet
tölthettünk tanítványaink körében Balatonberényben.
Köszönjük az Erzsébet-programnak, az alapítványoknak és a
szülőknek, hogy megteremtették a tizenöt tanulónak a
táborozás lehetőségét!

Papp Endréné, Czudor László, Czudor Lászlóné kísérő pedagógusok

Erdélyben kirándultunk
A Dévaványai Nagycsaládosok Egyesülete évek óta szervez kirán-

dulást Erdélybe. 2014. július 26-án kíváncsisággal telve indultunk
útnak. Volt, aki már ötödik alkalommal, volt, aki először jött velünk.
Célunknak Élesd-Rév-Sonkolyos-Tordai sóbánya útvonalat jelöltük
meg. Varázslatos tájak, barátságos és vendégszerető emberek, lankás
legelők, csobogó patakok, tavak, források, pásztorok a nyájaikkal,
féltve őrzött hagyományok, mint megannyi csoda tárult szemünk elé.
Délre elfoglaltuk táborunkat, sátorban, faházban, panzióban, kinek
mi volt a kívánsága. Réven a református lelkész fogadott minket, aki
előadásában bemutatta a falut, és beszélt az egyház történetéről, majd
átadtuk adományunkat, melyet hálás köszönettel fogadtak.  Délután
kirándulni mentünk Sonkolyosra, a Körös-partjára, szemünket a
hatalmas sziklavonulatok, fülünket a folyó és a madarak zsongása,
zenéje varázsolta el. A vízesést is megcsodálhattuk, amint 16 öl ma-
gasságból zúdult a folyóba, forrásvizében pedig páran felfrissültünk.
Mire visszatértünk a táborba, már várt bennünket a finom vacsora.
Jóízű beszélgetés, bolondozás után aludtunk el. 

Másnap reggel indultunk tovább a Tordai-sóbányába. Azt a varázs-
latos látványt elmesélni nem igazán lehet, azt át kell élni. Visszafelé
megálltunk Kőrösfőn, az út két oldalán népművészeti kirakodás
sokaságából vásárolhattunk ajándékokat, emléktárgyakat. Hazafelé
jövet, pihenőként megálltunk egy királyhágó menti hotel
parkolójában, és visszatekintettünk az elképesztően gyönyörűséges
tájra. A busz ablakán keresztül nézhettük végig a naplementét és az
elsuhanó tájat.  Lélekben, tele élményekkel: hazahoztuk Erdély min-
den szépségét. 

Köszönjük idegenvezetőnknek, Ciavoi Andrea Hajnalka
tanítónőnek, hogy a két nap során kalauzolt bennünket ezen a nagy-
szerű vidéken! Köszönjük Szatmári Tibornak és családjának a va-
csorához való hozzájárulásukat, és mindenkinek köszönjük, hogy
velünk tartottak! Szarka István elnök

Figyelem! HPV oltás!
Minden 7. osztályos kislánynak az állam ingyenesen biz-
tosítja a Humán Papilloma Vírus /HPV/ elleni oltást –
közismerten: méhnyakrák elleni oltás. Az előzetes informá-
cióktól eltérően nem a 2001-2002-ben született kislányok,
hanem minden 12 évet betöltött 7. osztályba járó kislány
kaphatja az oltást. Kérem a 7. osztályos kislányok szüleit, hogy
a megkapott nyilatkozatot minél hamarabb töltsék ki, és
2014.09.15-ig juttassák vissza hozzám. Ha nem kérik az oltást,
akkor is ki kell tölteni „nem kérem” jelzéssel, mert ezeket a
nyilatkozatokat mind a gyermek egészségügyi dokumentá-
ciójához kell tűzni és meg kell őrizni. 
Bármilyen kérdésük van, kérem,  keressék fel gyermekorvo-
sukat, vagy az iskolavédőnőt a 483-035 telefonszámon.

Boda Ferencné iskolavédőnő

Családi Nap
A Dévaványai Nagycsaládosok Egyesülete augusztus 16-án tartotta
családi napját Dévaványán, a Strandfürdőben. A pályázati forrásnak
köszönhetően minden látogató kipróbálhatta a programok által
kínált lehetőségeket. Volt légvár, trambulin, kézműves foglalkozás,
egészségsátor, a kicsiket Böbe bohóc szórakoztatta. Ebédre babgu-
lyást főztek szorgos szakácsaink. A délután folyamán jégkrém került
kiosztásra. Hagyományőrző rendezvényünkön családjaink és
vendégeink egy igazán jókedvű, vidám napot tölthettek el egymás
társaságában. Köszönjük támogatóinknak, hogy színesebbé és
gazdagabbá tették ezt a napot! A program a Nemzeti Emberi Erő-
forrás Minisztérium egyedi elbírálása alapján NEA14-0134 pá-
lyázati forrásából valósult meg! További támogatóink: Dévaványa
Város Képviselő-testülete, Valánszki Róbert és családja, Novák
Imre és családja,Nyúzó Marietta és családja, Kiss Károly és
családja, Földi Imre és családja, Dékány József és családja, a Békés
Megyei Vöröskereszt Szarvasi Szervezete, Rontó Szilvia, Böbe
bohóc. Köszönet az önkénteseknek, valamint az egyesület tagjainak,
akik segítettek, hogy rendezvényünk minél színvonalasabb legyen!

Köszönettel: Szarka István, az egyesület elnöke
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Dózsa-emlékünnepség Dálnokon
“Második alkalommal emlékeztek e hónapban szülőfalujában
Dózsa Györgyre halálának 500. évfordulóján. A szombati ünnepség
megemlékező istentisztelettel kezdődött, majd a község főterén álló
monumentális Dózsa-szobornál folytatódott. 
Isten igéjét Marosi Károly református lelkipásztor hirdette, felidézte
a település legnagyobb szülöttjének alakját, majd a helybeli Darkó
Jenő-iskola tanulói az alkalomhoz illő verseket szavaltak, és fellépett
a Harmónia vegyes kórus. A múltidézésben csatlakozott a dálnoki-
akhoz a két magyarországi testvérközség, Cserszegtomaj és Nosz-
vaj, valamint Dévaványa küldöttsége. Elsőként Tamás Sándor, a
megyei önkormányzat elnöke szólt az egybegyűltekhez, és em-
lékeztetett arra, hogy „Dózsa György székely volt, hiába próbálták
már a elmúlt rendszerekben kisajátítani, hiszen volt ő már németül
Georg Dozsa, románul Gheor ghe Doja, szlovénül Juraj Dóza, de
bárki bármit mond, Székely Dózsa György volt, és ezt nem én, nem
mi állítjuk, hanem történelmi dokumentumok igazolják”. 
A megyei önkormányzat vezetője átadta Bartók Ede Ottó pol-
gármesternek Háromszék vármegye címeres történelmi zászlóját,
és arra kérte: „tegyék a zászlót az őt megillető helyre, vigyék
magukkal minden jeles egyházi és világi ünnepen, legyenek
büszkék rá, legyünk büszkék arra, hogy székelyek vagyunk”. 
Az ünnepségen jelen levő Zsigmond Barna Pál, Magyarország csík-
szeredai fő konzulja Dózsa példáját említve össze fogásra ösztönözte
a jelenlevőket, és elismerését fejezte ki azért, ahogy a szülőfaluban
Dózsa György emlékét halála után fél évezreddel is mély meg-
győződéssel ápolják. Ezt követően megkoszorúzták a Dózsa-szob-
rot, majd a művelődési otthon udvarára vonultak az egybegyűltek,
ahol Kiss István egri fafaragó készülő Dózsa-szobrát tekintették
meg. Ugyanott Bartha Gábor és Bartók Ede Ottó, Cserszegtomaj és
Dálnok elöljárója elültette a két település barátságát és testvériségét
jelképező tiszafát, és felavatták a két község közel egy évtizedes
testvéri kapcsolatát megörökítő, gránitkőbe helyezett emléktáblát,
melyen a Cserszegtomaj – Dálnok. Egy haza, egy szív. A. D.
MMXIV szöveg és évszám olvasható. 
A megemlékezés zárómomentumaként a résztvevők a művelődési
otthon nagytermében megtekinthették a dévaványai küldöttség által
elhozott, a Dó zsa-féle parasztháború 500. évfordulója tiszteletére
rendezett emlékkiállítást. A tárlatot Dr. Ágoston Sán dor, dévaványai
történész, önkormányzati képviselő mutatta be, felidézte, hogy a két
település történelme összefonódik, hiszen Dózsa György jegyzője,
kancellárja és tábori főpapja Dévaványa római katolikus plébánosa,
Ványai Ambrus volt, aki a Ceglédi kiáltványt is megírta. „Ványai
Ambrus nem menekült el, vállalta a sorsközösséget Dózsa
Györggyel, Dózsa Gergellyel és a többi mártírral” – mondotta
többek között a történész.”

A kiáLLítás mEgtEkiNthEtŐ A Dámk BErEczki imrE

hELytörtÉNEti gyűjtEmÉNyBEN 2014. októBEr 31-ig.

szent istván Napi Vigasságok a múzeumban
Egy délután kicsiknek és nagyoknak. Egy délután, ahol a
nézők sem csak nézők voltak.
Egy délután, ahol senki sem unatkozhatott. A múzeum au-
gusztus 20-ai programja nagy sikert aratott az érdeklődök
körében. Színes műsorokkal és játékokkal fogadtak min-
denkit. Az Ahhozképest Népzenei Együttes és a Boróka
Énekegyüttes közös dalcsokra nyitotta meg a délutánt, majd
az ovis néptánc csoport is fellépett, Laskainé Kiss Alexandra
vezetésével. A ’Vaga Banda’ gólyalábas társulat előadásának
keretében megtekinthettük, hogy milyen is egy igazi vásári
forgatag. Ezt követően a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdí-
jas Egyesület Őszikék Népdalköre is hallatta a hangját, egy
kis kabaré műsort adtak elő és csodálatosan énekeltek. Az
ünnep alkalmából konyhatörténeti kiállítás nyílt a „Le-
pénytől a kenyérig” címmel a múzeum nagytermében,
melyet korlátlan ideig megtekinthetnek az idelátogató érdek-
lődők. A kisebbeket érdekes fajátékok, játszóház,
kézműveskedés, arcfestés, légvár, vattacukor és még sok min-
den más várta. Ezúton szeretnénk megköszönni a rendezvény
megvalósításában részt vevő segítők munkáját, és azoknak,
akik megtisztelték rendezvényünket jelenlétükkel.
Köszönjük a segítők munkáját, a múzeumban dolgozó fiata-
lok segítségét, és mindenkinek, aki részt vett a rendezvény
sikeres lebonyolításában.

Borbíró Aletta

„Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy végleg
elvesszenek, s ezáltal üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, s

kétesebb a jövő!” (Ipolyi Arnold)

„Lepénytől a kenyérig”
– konyhatörténeti, néprajzi kiállítás

„Szegény ember dolgát boldog isten bírja. Voltunk olyan módban is, hogy
a koldus is mákos rétest evett nálunk, de járt ránk olyan világ is, hogy még
a koldus is nagy úr volt hozzánk képest. Mert annak minden rendes háznál
terítettek, de mink bizony csak az éhkoppot nyeltük. Hosszú volt az asztal,
rövid a vacsora. De még ha azt kérdeztem is, hogy hát ebédre mit eszünk,
az volt rá a felelet: - Háromfélét: kenyeret, haját, bélét.” /Móra Ferenc:
Mindennapi kenyerünk/
A kenyér tisztelete, becsben tartása a családban sokáig elevenen
élt. Előírások szabályozták a kenyér megszegését, fogyasztását
is. Katolikus családokban megszegés előtt keresztet kellett rá
rajzolni, a megkezdett karéjt végig kellett enni. Ha leesett a föld-
re, nem volt szabad rálépni, eldobni. Ilyenkor meg kellett
csókolni vagy legalább ráfújni.

A kiáLLítás mEgtEkiNtHEtő A múzEumbAN!

Hagyományőrző Nők Egyesülete
Programokban gazdag volt a nyár utolsó hónapja, és hasonló

őszeleje vár bennünket.
Augusztus 9-én a szeghalmi Művelődési Ház és Szeghalom

Város Önkormányzata meghívására részt vettünk a sárréti
Boszorkányfesztiválon. Hajnaltól késő estig 50 kg lisztből
sütöttük a kürtöst és a szilvalekváros kiflit az odalátogatók
megelégedésére és a magunk örömére. Augusztus 23-án
Vésztő – Mágoron a III. AMINKVAN Fesztiválon sütöttünk
főztünk. A „Sárréti ízek” főzőversenyén kakaspörköltünket
különdíjjal jutalmazta a zsűri. Kürtösünknek, lekváros kif-
linknek nagy keletje volt. 

Mindkét rendezvényen már visszatérő „vendégek” vagyunk,
és már a következő programra is meghívtak bennünket.

Pihenésképp 25-én, hétfőn 140 kg szilvából főztük a lekvárt,
hogy a következő évben is tudjuk kínálni a házi szilvalekváros
kiflijeinket és a kürtös kalácsunkat. 

Szeptember 5-6-7- én vár bennünket Erdély, 27-én, a városi
betakarítási ünnepen kürtös és kifli sütésén kívül elődeink
ételeivel is szeretnénk megörvendeztetni a közönséget, ok-
tóber 11-én pedig még vár bennünket a Sárréti Betakarítási
Forgatag. Varga Istvánné, az egyesület vezetője
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Úszás
Július 19-én 2. alkalommal került megrendezésre a Strand-
fürdőben a 24-órás úszás. Összesen 70-fő vett részt az eseményen.
A legidősebb 70 éves, a legfiatalabb úszó 5 éves volt. 24-óra alatt
összesen 270025-métert úsztunk le. Egyéniben a legnagyobb távot,
20000 métert Papp Ákos teljesítette.
Július 26-án a 25. nagyatádi ExtremeMan versenyen vettünk részt.
A versenytáv 3800 méter úszásból, 180 km kerékpárból és a végén
42,2 km futásból állt. A versenyen 2 fős váltóban indultunk, a
versenyszámokat elosztva (Nagy Ádám: úszás – futás, Kazai
Lukács: kerékpár). A teljes távot 11óra 33-perces idővel teljesítet-
tük, ezzel a váltó csapatok között 211 indulóból a 79. helyezést
értük el. A triatlonnal egy időben került megrendezésre a Cetrend
nevű 10000 méteres úszó próba, amit 3 fiatal úszónk teljesített:
Ambruzs Gergő, Papp Ákos és Papp Viktor.
A versenyre való felkészülésben nyújtott segítségért, köszönetet sze-
retnénk mondani az úszó szakosztály idősebb tagjainak. Továbbá
szeretnénk megköszönni a támogatást és a segítséget Bartha Sán-
dornak, Szűcs Tibornak és munkatársainak, Kónya Istvánnak, a Dé-
vaványai Sportegyesületnek és Valánszki Róbertnek.
Augusztus 3.   33. Tisza-tó Átúszó Verseny
Korcsoportonkénti eredmények:
Férfi felnőtt: 2. Nagy Ádám; 7. Körömi István; 11. Kazai Lukács.
Női ifjúsági: 5. Kovács Ágnes; 6. Körömi Emese.
Férfi ifjúsági: 3. Ambruzs Gergő; 4. Papp Viktor, 7. Juhász Erik.
Női gyermek II.: 8. Juhász Evelin; 9. Szűcs Nóra.

Férfi gyermek II.: 7. Papp Ákos; 10. Kovács Bence.
Abszolút eredmények 130 induló közül: 24. Nagy Ádám, 28. Amb-
ruzs Gergő, 31. Papp Viktor, 35. Papp Ákos, 48. Kovács Ágnes, 57.
Kovács Bence, 58. Juhász Evelin, 59. Szűcs Nóra, 60. Körömi
Emese, 62. Körömi István, 67. Kazai Lukács. 85. Juhász Erik.
Augusztus 9. Nemzetközi Úszó Futó Maraton, Magyarkanizsa,
Szerbia
3000 m úszás:
női 13-15 éves korcsoport: 10. Körömi Emese
férfi 15-15 év.: 5. Ambruzs Gergő
férfi 16-19 év. : 6. Körömi István
férfi 20-29 év. : 7. Nagy Ádám
férfi 30-39 év.: 12. Kazai Lukács
3000 m futás:
férfi 11-15 év.: 3. Kovács Bence; 5. Juhász Erik
női 11-15 év.: 6. Kovács Ágnes; 7. JuhászEvelin; 10. Szűcs Nóra
9000 m futás:
férfi 15-20 év.: 14. Papp Viktor
férfi 21-28 év.: 4. Nagy Ádám
férfi 29-37 év.: 24. Kazai Lukács
Összetett verseny, 3000 m úszás, 9000 m futás: 3. Nagy Ádám
A magyarkanizsai versenyre való eljutásban való segítségért
köszönetet mondunk Bartha Sándornak és családjának, illetve
Pappné Szenczi Magdolnának.

Nagy Ádám

Dévaványai reménységek a világhírű 
magyar kajak - kenu sportban

A Velence-tavi Sukorón jártak a KSI Gyomaendrőd Kajak-
kenu Egyesület tagjai. Dévaványát első ízben képviselték
versenyzők az év legnagyobb hazai kajak versenyén. 
Rögtön, az első alkalommal értek el hatalmas sikereket a dé-
vaványai fiatalok:
Nagy Kristóf országos bajnok lett, és mellette, még egy ba-
jnoki bronzéremmel is gazdagodott.  
Dékány Gergő magyar bajnoki harmadik helyet szerzett,
Dékány Vanda bajnoki hatodik és nyolcadik helyezést ért
el. A magyar kajak – kenu sportág világszínvonalát figyelembe
véve, ezek az eredmények mind városi, mind országos szinten
kimagaslóak. Ők hárman Dévaványa hírnevét öregbítik és
viszik a település hírét szerte az országban. A gyerekek szor-
galmukkal és tehetségükkel méltó utódaik lehetnek Ma-
gyarország legnagyobb olimpiai bajnokainak. Hiszen mint
tudjuk, aki hazánkban a legjobb kajakosok közt van, az a világ
élmezőnyébe is beletartozik. A három fiatal mindösszesen négy
hónap kajakozás után végzett a magyar élmezőnyben, ami
nagyon nehéz feladat, hiszen a világ legjobb utánpótlás kajako-
sai Magyarországon kajakoznak. Ezek a hirtelen jött nagy
eredmények, a gyermekek szorgalmából és tehetségéből, a KSI
Gyomaendrődnél kialakult nagy és összetartó csapatból,
valamint az edzők szakértelméből adódtak. 

Akik kedvet éreznek ehhez a csodálatos sportághoz, és
szeretnének akár világra szóló eredményeket elérni, azok

jelentkezzenek Kovácsné Kozma Diánánál!
Tel: +36 30 291 3626

Birkapörkölt főző verseny az Autós Csárdában
Hét év elteltével 2014-ben újra megrendezésre került az Autós Csárdában az V. Birkapörkölt főző verseny. 9 csapat, baráti
társaság mérte össze főzőtudományát. Az egész nap nagyon jó hangulatban telt, köszönhetően a jó időnek, a jó társaságnak
és Fekete Pákónak, aki a nap folyamán szórakoztatta a kedves közönséget. 
Köszönettel tartozunk: Valánszki Róbert polgármesternek, Földi Imre és Kis Károly képviselő uraknak, Valach Gábornak,
Valach Tibornak, Valach Zsoltnak, Miklovicz Lászlónak, ifj. Miklovicz Lászlónak, Gyányi Ferencnek, hogy segítségükkel
hozzájárultak a nap sikeréhez. 

Bere Ferenc és Salánki Erzsébet

Birkózó hírek
Diákolimpia Szentes, Diák 2 korcsoport

26 kg Herda Attila 3. helyezés (17 induló)
35 kg Kovács Ádám 2. helyezés (34 induló)
A magas létszámot tekintve, mindkét versenyző kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtott. Attila és Ádám magabiztosan hozta a mecs-
cseket, az előbbi a 3. helyezésért, utóbbi az első helyezésért
birkózott. Egész évben, a nagy versenyeken az első öt helyezés-
ben végeztek, és a legnagyobb versenyen, a diákolimpián birkóz-
tak a legmagabiztosabban. Gratulálok mindkét versenyzőmnek.

Birkózó edzőtábor
Augusztus 8-15. Dévaványa.

Diák korosztályban rendeztem edzőtábort a helyi gyermekeknek,
rajtuk kívül más, vidéki szakosztályok is részt vettek. Az edzőtá-
bor 8 napos volt, ami napi két edzést foglalt magában délelőtt és
délután. A kívánt eredményt fokozatos terhelés mellett értük el,
és a gyermekek egyre jobb teljesítményt nyújtottak.
Edzőtáborunkat megtisztelte Dr. Hegedűs Csaba, a Magyar
Birkózó Szövetség elnöke, aminek a gyermekek nagyon örültek.
Valánszki Róbert polgármester urat díszoklevéllel köszöntötte.
Az edzőtábor fő támogatói, akik segítsége nélkül nem tudtuk
volna ilyen színvonalasan megszervezni az edzőtábort:
Dévaványa Vadászház (Illin József), Dévaványa
Felemelkedéséért Közalapítvány (Tóth Julianna), Balogh Zsig-
mond vállalkozó. Külön köszönetet szeretnénk mondani: Lengyel
Lászlónénak, a vadászház gondnokának, Deák Enikőnek, Deák
Elvirának, Szabó Ilonának, Herda Attilának, Szakály Ilonának,
Kecse Józsefnek. Kovács Zsolt, birkózó edző
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Anyakönyvi hírek
Születések:

Moller Gyula és Kovács Éva lánya

Vivien, Erdei Imre és Hermeczi Henrietta lánya Panna,

szirony Pál és Mészár Margit fia Dominik, sirok Gábor

és Nyíri Roxána fia Emilián Gábor

Megemlékezés

FáJó szíVVEL EMLÉKEzÜNK

KOVács MIHáLy HALáLá-

NAK 5. ÉVFORDuLóJáRA.

Édesanyád, Tibor és Zoltán 
családja és a Keresztszüleid

Újszülött
2014.07.28-áN szÜLETETT

ERdEi PANNA

ÉDEsANyJA

HERMEczI HENRIETTA

ÉDEsAPJA ERDEI IMRE.
GRATuLáLuNK!

Újszülött
Örmömmel értesítjük a rokonokat,
ismerősöket, hogy 2014.08.16-án
megszületett Tóth János Noel.
Édesanyja  Hajszter Linda, édesapja
Tóth János Ferenc.

a boldog nagymama és nagypapa

Rendőrségi hírek
Nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki 2014.07.31-én
18.25 óra és 19.25 óra közötti időben, a Dévaványa, Mátyás u. 1.
szám alatti Gyermekotthonban az egyik gondozott által használt
szobából a tulajdonát képező I-Podját eltulajdonította. A lopással
okozott kár kb.: 150.000.- Ft.
Nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki 2014.08.18-án
20:00 és 21:00 közötti időben az egyik lakásotthonba a nyitott
ablakon át bemászott, majd a lakásból készpénzt, illetve televíziót
tulajdonított el. Az okozott kár: kb. 80.000.-Ft.
Ittas vezetés miatt nyomozást rendeltünk el egy dévaványai lakos
ellen, mivel 2014. augusztus 3-án 01 óra 05 perckor az általa
vezetett és saját tulajdonát képző személygépkocsival közlekedett
Dévaványa lakott területén belül. A dévaványai körzeti megbízottak
a Vörösmarty utcában rendőri intézkedés alá vonták. Az ellenőrzés
során a vele szemben alkalmazott alkoholteszter pozitív értéket mu-
tatott, ezért nevezett elfogásra, és a Dévaványa Rendőrőrsre, majd
a Gyomaendrődi Orvosi Ügyeletre, egyszeri vér-, és vizeletvételre
előállításra került. Az elkövető vezető vezetői engedélye a helyszí-
nen elvételre került, ellene a büntetőeljárás folyamatban van.  
2014. augusztus 15-én 22 óra 15 perc körüli időben 2 kenderesi
lakos Ecsegfalva külterületén, a Hortobágy Berettyó folyóban en-
gedély nélkül horgásztak, melynek során 9 db halat fogtak ki. Az
elkövetők a kifogott halakat jogtalan eltulajdonítási szándékkal haza
akarták vinni, melynek során a dévaványai rendőrjárőrök tetten
érték őket. Az elkövetők előállításra, majd szabálysértési őrizetbe

kerültek a gyorsított eljárás befejezéséig. A két személy közérdekű
munka büntetést kaptak a Bíróságon. A lopással okozott kár kb.
4000.- Ft volt.
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 hónapok-
ban 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 megje-
lenése 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 vi-
szonyok 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, parkol-
janak, Ne pedig a forgalommal szemben, szabálytalanul. Min-
dezen szabályok betartását folyamatosan ellenőrizni fogjuk,
szabálysértés észlelése esetén, ahogy eddig is, szankciókat fogunk
alkalmazni. 

Szlovák Zsolt r. fhdgy. őrsparancsnok

Tisztelt Polgármester és Képviselő jelöltek!
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének dön-
tése alapján, egy alkalommal ingyenesen mutatkozhatnak be az
önkormányzati képviselők 1/4-ed oldal, míg a polgármester
jelöltek 1/2 oldal terjedelemben a Dévaványai Hírlap választási
különszámában.
A hírlap szerkesztősége az alábbi kérdésekre várja a válaszokat:
1. Rövid bemutatkozás.
2. Pártállás.
3. Milyen szervezet támogatja?
4. Megválasztása esetén, milyen területet tud tudása alapján
képviselni?
5. Megválasztása esetén, kérem ismertesse a programját,
céljait!
Amennyiben az újság által biztosított hely nem elegendő, hir-
detési áraink a következők:
A/4 oldal 20.000.-Ft, 1/2 oldal 10.000.-Ft, 1/4 oldal 5.000.-Ft,
1/8 oldal 2500.-Ft
A bemutatkozások leadási határideje 2014. szeptember 12.
(péntek) 16 óra. Mindenkit kérünk a határidő pontos be-
tartására. A különszám megjelenése 2014. szeptember 19. (pén-
tek).

Szerkesztőség
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Labdarúgás
Elkezdődött a 2014/15-ös megye első osztály labdarúgó idénye, ami
több, mint jól kezdődött a dévaványai csapat számára. Hiszen 3
mérkőzésből kettőt sikerült megnyerni, amivel az előkelő 7. helyet
foglalja el a tabellán. Valljuk be, ezzel a jelenlegi eredménnyel a
szezon végén is nagyon elégedettek lennénk. A csapatnak ismét
sikerült egy történelmi tettet végrehajtani, ugyanis, soha nem kezdte
ilyen jól még a ványai csapat a megye első osztályt. Miszerint a má-
sodik forduló után, 6 rúgott góllal és nulla kapottal, vezette a baj-
nokságot. A bajnokság mellett a Magyar Kupában is érdekelt
csapatunk, ahol a csárdaszállási gárdával küzdött meg. A mérkőzés
idegenben volt 2014. augusztus 27-én (szerdán) 17:30–kor. Egy es-
etleges továbbjutás esetén még ebben az évben lesz egy selejtező,
aminek az időpontja 2014. szeptember 10., szintén szerdai nap.
DévavÁnYa – CsaBaCsŰD 4-0 (2-0)
Dévaványa: 200 néző V.: Telek András
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B., Séllei L., Furka Zs., Czakó I.,
Bakó B., Nyíri J. ( Diós K. 62'), Adamecz I., Kéki Cs., Molnár J.,
Ernyes R. ( Juhász D. 42', Ungi A. 65')
Gólszerzők: Kéki Cs. 3, Molnár J. 11-esből
Edző: Tagai Attila -  Érezhető volt az osztályváltás, mivel végig
nagy iramban folyt a játék, az első 20 percben nehéznek találtuk
ezt. Az eredmény ellenére még sokat kell fejlődnünk, hogy a
kitűzött célt elérjük.
Jók: Kéki Cs., Bakó B., Furka Zs.  
Felfokozott hangulatú mérkőzésen, az első 15 percben idegesen
kezdő dévaványaiak két nagy hibáját a rutinos vendégek nem
használták ki, ezután csak egy csapat volt a pályán, a hazaiak sok
futással felőrölték a Csabacsűd védekezését, aminek nem is lehetett
más a vége, mint a megérdemelt dévaványai győzelem.
Békés – DévavÁnYa 0-2 (0-0)
Békés: 200 néző V.: Szűcs Zsolt
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B. ( Ungi A. 69'), Kálai B., Furka
Zs., Czakó I., Bakó B, ( Nyíri J. 74'), Diós K., Adamecz I., Kéki
Cs., Molnár J., Ernyes R., ( Nagy Z. 87') 
Gólszerző: Kéki CS. 2
Edző: Tagai Attila – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, de türelme-
sen vártunk a lehetőségekre, amelyből kettőt értékesítettünk.
Jók: Kéki Cs., Adamecz I., Bakó B., Ernyes R.
A vendégek léptek fel támadólag, de helyzetekig nem igazán jutot-
tak, mert a békésiek jól megszervezték a védekezésüket. Sündisz-
nóállásból próbálták kivárni az alkalmat, hogy lekontrázhassák a
ványaiakat, de komoly lehetőség nem adódott előttük sem.  A má-
sodik félidő elején elég volt egy röpke kihagyás ahhoz, hogy a
mozgékony Kéki Csabi, szemfülessége révén, megszerezze a
vezetést a ványai csapat. A bekapott gól után próbált váltani a Békés,
de a kaput nem igazán tudták veszélyeztetni, mert könnyedén ár-
talmatlanította próbálkozásait a Dévaványa hátsó alakzata. A másik
oldalon ellenben, Kéki Csabi újra villant, amivel bebiztosította a
győzelmet.  Mindkét csapat fegyelmezett játékot nyújtott, de a
ványaiak többet tettek a győzelemért.
DévavÁnYa – oroshÁzi rÁkóCzi 0-4 (0-1)
Dévaványa: 250 néző V.: Zahorán János
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B.,  Séllei L.,  Furka Zs, ( Kálai B
83'), Czakó I., Bakó B, ( Diós K. 60'), Nyíri J., ( Ungi A. 73'),
Adamecz I., Kéki Cs., Molnár J., Ernyes R.
Edző: Tagai Attila - Hiába voltunk egyenrangú ellenfelei a Rákóczi-
nak, vendégeink kegyetlenül kihasználták hibáinkat. Valójában
rutinból behúzták ezt a mérkőzést, és magabiztosan vitték el a
három pontot.
Jók: senki
A két csapat nagy iramba vetette magát, de a meccset, elejétől fogva,
a hazai csapat irányította, ami néhány kidolgozott lehetőségben is
kidomborodott. Az első gól, amit a vendégek szereztek a semmiből,
visszavetette a ványai csapatot. A második félidőben - egy
védekezési hibát kihasználtak a vendégek -, a második gól után, a
vendégek szinte csak a védekezésre koncentráltak, és várták a kon-
tra lehetőségeket, amiből szereztek újabb két gólt a fellazult ványai

alakulat ellen. A mérkőzés összképe alapján a vendégek a kapu
előtti hatékonyságuknak köszönhetően, teljesen megérdemelten
gyűjtötték be a 3 pontot. A mérkőzéshez hozzá tartozik, hogy a
ványai csapat 9 hónap után kapott ki tétmérkőzésen, ami igen di-
cséretes.
Dévaványai se jelenlegi állása a táblázaton:

M GY D V
1. Szarvas  3 2 1 0 (7-1) 7 pont
2. Szeghalom 3 2 1 0 (7-3) 7 pont
7. Dévaványa 3 2 0 1 (6-4) 6 pont

az ifjúsági csapat eddigi eredményei: 
Dévaványa – Csabacsűd 6-0 (4-0)
Gólszerzők: Gubucz V. 2, Panyik F. 2, Kovács F., Papp V.
Békés – Dévaványa 3-2 (2-0)
Gólszerzők: Kovács F., Kovács Zs.
Dévaványa – orosházi rákóczi 0-4 (0-1)

az ifjúsági csapat jelenlegi állása a táblázaton:
M GY D V

10. Dévaványa: 3 1 0 2     (8-7) 3 pont
Köszönjük minden olyan kedves, labdarúgó kedvelő és szerető
sporttársnak a támogatását, akik valamilyen formában segítik a
csapatot, hogy minél előkelőbb helyezést tudjon elérni a csapat! A
szurkolóinknak a nem mindennapi biztatást, ami a csapatot nagyban
segíti a jó szereplésben! Valamint Erdős Csabának, aki ilyen magas
színvonalú videókat készít a mérkőzésekről! Mindenkinek hálás
köszönet!
Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, látogasson
el az alábbi honlapra: www.devavanyase.gportal.hu 
A mérkőzés fő támogatói: Dévaványa Város Önkormányzata, Har-
madik 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 Sán-
dor, 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, Séllei  Róbert.

Adamecz István

Figyelem!
2014. szeptember 18-án háznál történő vérvétel

lesz, amelyet a fekvő, illetve nehezen mozgó 
betegek vehetnek igénybe.

Az otthoni vérvételt a háziorvosánál igényelheti.
ezen a napon a renDes vérvétel elmaraD!

Ingyenes jogi segítségnyújtás

Dr. Baki Ágnes két hetente, a CsalÁDsegítő

szolgÁlatnÁl Dv. eötvös utCa 44. 
1430-tól 1630-ig

kezDő iDőpont: 2014. 09. 22.
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szőnyegtisztítás 
és vegytisztítás 

felvevőhely: Dévaványa, arany JánoS u. 39. Sz. 
a nagy iSkolával Szemben lévő ruhaboltban. 

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig:

0800-1200 , 1400-1700-ig 

szombat:800-1200-ig

Tel: 06-66-483-711, 
06-70-408-56-81

dr. kiss lászló
ügyvédi iroda

5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése,
peres ügyekben képviselet ellátása, 

jogi tanácsadás.
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig előzetes 

bejelentkezés alapján.

Dr. kiss lászló ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32

TiszTeleTTel TájékozTaTom ÖnÖkeT, 

Hogy alirodámaT gyomaendrőd, 

Fő ÚT 222. szám alaTT megnyiToTTam. 

szereTeTTel várom TiszTelT ügyFeleimeT, 

állandó ügyFélFogadási rend: 

HéTFő 8-12, 

szerda 13-17, 

pénTek 8-12 óra kÖzÖTT. 

TeleFonszám: 06/30-6-335-389. 

dr. Baki ágnes ügyvéd

Új bálás turi nyílt 
a Ságvári út 19. Szám alatt.

gyertek a manyi turiba! 

Amerikai, kanadai, és norvég bálás

ruhákkal,  olcsó árakkal, folyamatosan 

újuló árukészlettel várunk! 

A bébi ruhától, a felnőtt ruháig 

mindenféle méretben!

Házassági évforduló
“Köszönjük megértő, végtelen türelme-
teket és azt, hogy értünk éltétek az
életeteket. Köszönünk mindent, mit
értünk tettetek, köszönjük, hogy 40 éves
házasok lettetek.”

Patkós Eszter Ilona és 

Simon Zoltán 

2014. augusztus 17-én ünnepelték 

40. házassági évfordulójukat. 

Hosszú életet, sok boldogságot

kívánnak: gyermekeik Zoltán, Tündi,
János, unokájuk Döniz és szüleik!
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FIGYELEm! LApZártA
2014. sZEptEmbEr 22., 16 órA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba DigitÁlis formÁBan a határidő be-
tartásával! Csak a szeptember 22-ig beérkezett cikkek jelen-
nek 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:oktÓBer 3.
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: DÁmk Bereczki imre helytörténeti
gyűjtemény 5510 Dévaványa, széchenyi u. 8., tel.: (66)485-
040. e-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkor-
manyzat@devavanya.hu. felelős  szerkesztő: Burainé
murányi magdolna. felelős kiadó: valánszki róbert pol-
gármester. megjelenik: havonta. készült: kovács zsolt
06-30/516-1667. kiadványszerkesztés: DÁmk Bereczki imre
helytörténeti gyűjtemény. kiadványszerkesztő: kis anikó

InGAtLAnKöZvEtítés - hItELüGYIntéZés
Lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉDTŐL A HITELIG!
HITELKÖZVETÍTÉS BÁRMILYEN LAKÁS CÉLRA ÉS SZABAD FEL-
HASZNÁLÁSRA. TELJES BANKI ÜGYINTÉZÉS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN!!!
RÉGEBBI, ROSSZ KAMATOZÁSÚ HITELEK KIVÁLTÁSA KEDVEZŐBB
FELTÉTELEKKEL. ÚJ!!! ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK, ÚJ ÉS
HASZNÁLT LAKÁS, CSALÁDI HÁZ  VÁSÁRLÁSRA, KORSZERŰSÍTÉSRE JELEN-
TŐS KAMATKEDVEZMÉNYEKKEL, MÓDOSULT, KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL! 
lakÁshitelek ... 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. 
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 szobás, központi fűtéses, teljes komfortos téglaház, a Körösladányi út közepén    4 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.   
3 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a Szeghalmi út közepén 5 mó Ft. 
2 szobás, szépen karbantartott, teljes komfortos ház /blokktégla fal/, a Sport úton 6 mó Ft. 
3 szoba + ebédlő teljes komfort két kazános fűtés, melléképület a Jéggyár úton 9,4 mó Ft.
3 szoba+nappali, 2 kazános központi fűtéssel, teljes komfort, melléképület, a Zrinyi úton 10 mó Ft.
2 szobás téglaház, teljes komfortos, 3 db gázkonv., gazd. épületek, a Kisujszállási úton 3,8 mó Ft.   

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

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

"M" (segédmotoros-kerékpár)

JármŰvEZEtŐI 
tAnFoLYAm 

A mŰvELŐDésI háZ mELLEttI 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. szeptember 12.  (péntek) 1700 óra, 
tel.: 06-30/823-3269

www.soforsuli.hu

Dr. KörömI István
állatorvos

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

kutyÁk veszettség elleni
oltÁsÁt és mikrochipes 

megjelölését vÁllalom!

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

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!

Közérdekű telefonszámok
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség:  107

A gyomaendrődi orvosi ügyelet  66/386-520-as 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

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






