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A testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2014. augusztus 28. napján rendkívüli ülést tartott.

Első napirendi pontként a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttag-
jainak megválasztására került sor a Választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23. §-a alapján, melyet a képviselő-testület egyhangúlag,
5 igen szavazattal fogadott el. A bizottság választott tagjának megbízatása a
következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló
üléséig tart. Második napirendi pontként az üzletek éjszaki nyitva tartásának
szabályo-zásáról szóló előterjesztést vitatta meg a képviselő-testület, majd
egyhangúlag módosította rendeletét. Így a rendelet hatálya nem terjed ki az
olyan vendéglátást folytató üzletekre, amely lakodalom, esküvő helyszíne,
az Önkormányzat és az önkormányzat intézményei által megtartott ren-
dezvények helyszíneire, illetve szilveszter éjszakáján az összes vendéglátást
folytató üzletre. A nyitva tartás szabályai az alábbiak szerint módosultak: a
vendéglátást folytató üzletek vasárnaptól csütörtökig 22.00 óra és hajnali

05.00 óra között nem tarthatnak nyitva. A vendéglátást folytató üzletekben

– a diszkó kivételével - pénteken és szombaton a nyitva tartás legfeljebb

másnap 02.00 óráig tart. Diszkó pénteken és szombaton legfeljebb másnap

05.00 óráig tarthat nyitva. A vendéglátást folytató üzletek rendezvényt

tarthatnak évente egységenként legfeljebb 12 alkalommal 22.00 és 05.00

óra között. Az alkalomszerűen tartott rendezvény tekintetében az
üzemeltetőt bejelentési kötelezettség terheli a jegyző felé, amit legalább 10
nappal a rendezvény előtt köteles bejelenteni. A bejelentésben foglaltakról
a szomszédos ingatlan használóit és a rendőrséget a jegyző tájékoztatja a
rendezvény előtt legalább 5 nappal. 2014. évben időarányosan tartható olyan
rendezvény, amely előzetes bejelentési kötelezettség mellett 05.00 óráig
tarthat nyitva. A rendelet alkalmazásában diszkó: Olyan vendéglátást foly-
tató zenés szórakozóhely ahol a vendéglátó üzlet épületén belül – az asztalok
és székek által elfoglalt helyet leszámítva – legalább 50 m2 –es tánctér áll a
vendégek rendelkezésére. Továbbá szükségessé vált módosítani a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről
szóló 16/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletet is, melyet megtárgyalás után
a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotott. A rendelet értelmében az üzletek éjszakai nyitva tartási
rendjével kapcsolatos magatartások a következők: aki vendéglátó üzletet
vasárnaptól csütörtökig 22.00 óra és hajnali 05.00 óra között nyitva tart, pén-
teken és szombaton másnap 02.00 órát követően nyitva tart, vasárnap 05.00
és 06.00 óra között nyitva tart, a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást valósít meg. Harmadik napirendi pont az ivóvíz-ellátási
és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgál-
tatások egyes kérdéseiről szóló önkormányzat rendelet hatályon kívül
helyezésével kapcsolatos döntéshozatal volt. Az Alföldvíz Zrt. egy körlevelet
juttatott el a szolgáltatási körébe tartozó települési önkormányzatokhoz. A
körlevélben leírta, hogy a Társaság az elmúlt hónapokban több tucat
település képviselő-testülete által megalkotott rendeletet tanulmányozott át.
Vizsgálatuk a képviselő-testületek által a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény, illetve annak végrehajtására kiadott
58/2013.(II.27.) Kormányrendelet hatályba lépését megelőzően meghozott,
a testületek által ez idáig hatályon kívül nem helyezett díjrendeletek tartalmi
elemzésére is kiterjedt. Az Alföldvíz Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal állásfoglalását is kikérte a magasabb szintű jogszabá-
lyok és a velük sok esetben ütköző önkormányzati rendeletek
alkalmazásával kapcsolatban. A testület egyhangúlag hatályon kívül helyezte
rendeletét.
Az ülés további részében a testület tudomásul vette „A szabad kapacitás ter-
hére végzett mezőgazdasági feladatok ellátásáról, jövedelmezőségéről, a
2013. évi költségvetésre gyakorolt hatására pénzforgalmi szempontból”
című ellenőrzésről készült tájékoztatót, és megbízta a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készítsenek
intézkedési tervet az új szervezeti formáról való döntést követően, határidők
és a felelősök megjelölésével.  A testület támogatta továbbá a Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának döntését, miszerint a Társulás Sani-
Med Trans Kft-vel (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.) egészségügyi
szolgáltatás biztosítására kötött 2012. június 4-én illetve, 2012. november
28-án módosított, valamint 2014. április 29-én kelt szerződéseket rendkívüli
felmondással megszűntessék. A testület a Társulás azon döntését nem tá-
mogatta és nem járult hozzá ahhoz, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátást
az Önkormányzat az Oro-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. szolgáltatásá-
val lássa el településünkön. A testület e tárgykörben úgy döntött, hogy a
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (1131. Budapest, Topolya
u.4-8.) kívánja ellátni az orvosi ügyeleti teendőket, önálló telephelyen
végzett ellátással a teljes ügyeleti idő alatt, de szervezetileg a gyomaendrődi
központi orvosi ügyelethez csatolva 2014. szeptember 1-től kezdődően. 

A képviselő-testület 2014. szeptember 2. napján rendkívüli ülést tartott

az Önkormányzati intézmények épület energetikai korszerűsítésére
vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadása, és egy kapcsolódó tevékenység
ellátására ajánlattevői kör összeállítása, elfogadása érdekében. A képviselő-
testület rendkívüli ülés keretében már döntött arról, hogy pályázatot nyúj-
tanak be a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva a konvergencia régiókban” című projekt fel-
hívásra. Döntöttek arról is, hogy a pályázat keretében a Békés Megyei Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási Egysége (5510 Dé-
vaványa, Mezőtúri u. 2.), és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Nevelési Tanácsadó (5510 Dévaványa, Bem J. u. 4.) épületek energetikai
(nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés)
korszerűsítését célozzák meg. A pályázat benyújtásának feltétele a feltételes
vállalkozási szerződés megkötése, így az önkormányzatnak a pályázat
benyújtását megelőzően feltételes közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. A
pályázatokat szeptember 22-től lehet benyújtani. A testület egyhangúlag, 6
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Széchenyi
2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer
keretében kiírásra kerülő KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú projekt felhívásra
benyújtandó „Önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése Dé-
vaványán” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozó Ajánlattételi felhívást.
Az ülés további részében döntöttek még a kivitelezést érintően, hogy a
Németh Nyílászáró- Gyártó- és Forgalmazó Kft. (5502 Gyomaendrőd, Fő
u. 81/1. sz.), Proszerv Kft. (5600 Békéscsaba, Luther u. 12. II. em. 220. sz.)
és TL Építőmester Kft. (1034 Budapest, Bécsi u. 163., Levelezési cím: 5700
Gyula, Lehel u. 7. sz.) vállalkozásokat kérik fel ajánlattételre. Ezt követően
egyhangúlag elfogadásra került a projektmenedzsment, tervezés, mérnök,
műszaki ellenőr, PR és tájékoztatás feladatok ellátására, mely vállalkozá-
sokat kérnek fel ajánlattételre. Az ülés utolsó döntéseként a testület egy-
hangúlag a Szarvasi Vas- és Fémipari Zrt. (5540. Szarvas, Szabadság u.
64-66. sz.) tulajdonában lévő Dévaványai belterületi 371 hrsz-ú, 5510 Dé-
vaványa, Árpád utca 1. szám alatti, 4.251 m2 területű, kivett ipartelep meg-
nevezésű ingatlant kívánja megvásárolni a kölcsönösen kialkudott bruttó
15.240.000,- Ft, azaz Tizenötmillió-kettőszáznegyvenezer forint vételáron. 

A képviselő-testület 2014. szeptember 18. napján rendkívüli ülést tar-

tott, több halasztást nem tűrő ügy miatt. 
Első napirendi pontként a testület, mint Ajánlatkérő nemzeti eljárásrendben
lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást a „Dévaványa
épületenergetika
1. rész: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai
Oktatási Egység
2. rész: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó
tárgyában KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számon igényelt pályázati forrás
felhasználásával.” tárgyú, a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást
lezáró egyhangú döntését hozta meg, mely eredményeként a Németh Kft.
(5502 Gyomaendrőd, Fő u. 81/1.) ajánlatát hirdette ki nyertesnek
134.449.236,-Ft összegben.
Ezt követően a testület a Széchenyi 2020 a Környezeti és Energia Operatív
Program KEOP-2014-4.10./F kódszámú – „Önkormányzatok és in-
tézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati fel-
hívásra „Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületener-
getikai fejlesztése megújuló energia felhasználásával” címmel pályázat
benyújtásáról döntött. A pályázat keretében a Békés Megyei Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási Egysége 5510 Dévaványa,
Mezőtúri u. 2. hrsz. 897/6, és a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézménye 5510 Dévaványa, Bem J. u. 4. hrsz: 1896.
épületek energetikai (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés,
megújuló energiaforrás biztosítása) korszerűsítése valósulna meg. A program
megvalósításának összköltsége bruttó 149.979.236,- Ft, melyhez az önkor-
mányzat a pályázati felhívás értelmében 100 %-os támogatás igény-
bevételére jogosult, azaz bruttó 149.979.236,- Ft összegben. Az
önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költ-
ségvetésében elkülöníti. 
A testület a továbbiakban döntött a Széchenyi 2020 Környezeti és Energia
Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó „Dévaványa gim-
názium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése megújuló
energia felhasználásával” c. pályázat keretében ellátásra kerülő projekt-
menedzsmenti feladatok biztosítása” című tárgyban indított helyi beszerzési
eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról.
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A benyújtott ajánlatok megfeleltek a jogszabályban és a pályázati felhívásban
foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek, és a testület úgy döntött,
hogy a helyi beszerzési eljárás eredményeként a legalacsonyabb ajánlatot
tevő VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) bruttó
3.630.000,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 
A „Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai
fejlesztése megújuló energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra
kerülő kiviteli terv elkészítése” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás
során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán a helyi beszerzési eljárás ered-
ményeként a legalacsonyabb ajánlatot tevő Trisius Kft. (5600 Békéscsaba,
Árpád sor 2/2.) bruttó 3.900.000,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertesnek a
testület. A „Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épülete-
nergetikai fejlesztése megújuló energia felhasználásával c. pályázat keretében
ellátásra kerülő műszaki ellenőri/mérnöki feladatok biztosítása és záró audit
elkészítése” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a
legalacsonyabb ajánlatot tevő Verker Kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató
Kft. (5563 Kondoros, Csabai út 49.) bruttó 4.450.000,- Ft-os ajánlatát hirdette
ki nyertesnek a testület. A „Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszol-
gálat épületenergetikai fejlesztése megújuló energia felhasználásával c. pá-
lyázat keretében ellátásra kerülő tájékoztatási és nyilvánossági feladatok
biztosítása” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során a legala-
csonyabb ajánlatot tevő Discessio Kft. (5700 Gyula, Szent István u. 39.)
bruttó 1.200.000,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertesnek a testület.
Ezt követően a testület a TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 kódszámú pályázat
megvalósításához szükséges anyagok beszerzése érdekében indított helyi
beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása eredményeként a
legalacsonyabb ajánlatot tevő Ugor Emese (5500 Gyomaendrőd, Petőfi S. u.
4.) bruttó 2.244.958,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertesnek.
Második napirendi pontként a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról tárgyalt a képviselő-testület, amely
minden évben a testület elé kerül döntéshozatal céljából, és melyhez minden
évben csatlakozik is a testület. A testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és ellenszavazat nélkül csatlakozni kíván a BURSA HUNGARICA Felsőok-
tatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához. Ennek
megfelelően szintén 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat
nélkül a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és megállapításának módjára vonatkozó
Bírálati Szabályzatot – a 2015. évi pályázatokra vonatkozóan – jóváhagyólag
elfogadta. Harmadik napirendi pontként az első bejelentés megtárgyalására
tért át a testület, mely a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatás Intézmény
úszásoktatással kapcsolatos kérelme. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közok-
tatás Intézmény vezetője azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé,
hogy az iskola testnevelői által felmért testnevelési órákon az úszáshoz uszo-
da használatot szíveskedjen biztosítani a 124/2013.(III.28.) Kt. határozatban
biztosított 66.000,- Ft erejéig. A korábbi döntés alapján a támogatás nem lett
kiutalva azzal a megjegyzéssel, hogy az úszás megtörténte után kerüljön a
támogatás az iskola fenntartóhoz. Így biztosabbnak látták a pénz útját. Aho-
gyan az Intézményvezető Asszony írta, részben az időjárás, részben a
felújítási munkák akadályozták az uszoda használatát az elmúlt tanévben. A
testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy támogatja a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási In-
tézmény Dévaványai Oktatási egységének tanulói számára - a testnevelés
órák keretei terhére megtartandó úszásoktatás érdekében - a Strandfürdőbe
történő belépő jegyek árát 66.000,- Ft összegben. A támogatás kifizetése
utólag történik, amennyiben az úszás-oktatás megvalósul. Az ülés további
részében elfogadásra került Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évre
vonatkozó közbeszerzési terve, valamint a testület az önkormányzat tulaj-
donát képező betonelemgyártó gépsor, sablonok használati jogát a Dé-
vaványai Szociális Szövetkezet (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. sz.)
kezelésébe adta térítésmentesen, meghatározatlan időtartamra, azaz vissza-
vonásig.

A képviselő-testület legutóbbi ülését 2014. szeptember 25. napján tar-

totta. A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és a pol-
gármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések
elfogadását követően elsőként a Kormányablak kialakítását érintő változá-
sokat tárgyalta meg. Andó Ágnes, a Békés Megyei Kormányhivatal Gy-
omaendrődi Járási Hivatalának vezetője tájékoztatta a tisztelt
képviselő-testületet, hogy a Kormányablak kialakítása a jelenlegi ok-
mányiroda helyén az épület rossz műszaki állapota miatt nem megoldható.
Annak érdekében, hogy a Kormányablaki funkciók településünk lakosai
részére is helyben igénybe vehetők legyenek, szükséges a Dévaványa, Hősök
tere 1. szám alatti 2 hrsz-ú 50,16 m2 alapterületű, az önkormányzat udvarában
található lapostetős „volt rendőrségi épület” átadása. Amennyiben a
képviselő-testület úgy dönt, hogy biztosítja az épületet, akkor az átadást

követően az átvevő Kormányablak kialakítása céljából bővíteni és kor-
szerűsíteni fogja. Ezt követően a testület egyhangúlag hozzájárult, hogy a
Kormányablak kialakítása céljából a Dévaványa 2 helyrajzi szám alatti, ter-
mészetben Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatti 50,16 m2 alapterületű lapos
tetős „volt rendőrségi épület” átadásához a Békés Megyei Kormányhivatal
részére, és a Gyomaendrődi Járási Hivatal részére a használatot biztosítja a
mellékelt helyszínrajz szerint, és az épület átalakításához, bővítéséhez, kor-
szerűsítéséhez Kormányablaki funkció megfelelő kialakítása érdekében. 
Ezt követően első napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a kom-
posztáló telep vagyonkezelésébe adásának és a telep működésének tapasz-
talatairól szóló tájékoztatót. AZ ATEVSZOLG ügyvezető igazgatója Dr. Kiss
Jenő tájékoztatásában leírta, hogy az önkormányzattól vagyonkezelésbe vett
eszközök üzemeltetése a Zrt. részéről 2014. évet illetően már nem
veszteséges. Sikerült a telephelyre beérkező hulladékok és az állati eredetű
melléktermékek mennyiségét növelni, így az eszközök veszteség nélkül
működtethetők. A telephelyen az elmúlt időszakban hatósági ellenőrzés nem
történt. A komposztáló telep előtti közterületre továbbra is folyamatos a zöld-
hulladék, illetve az egyéb hulladék lerakása – bár arányaiban kevesebb, mint
az elmúlt időszakban –, mely továbbra is plusz költséget jelent számukra. A
képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
A képviselő-testület második napirendi pontként tárgyalta a lakossági kom-
munális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról szóló
előterjesztést. A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak sze-
rint kötelezett a közszolgáltatás teljesítéséről meghatározott időszakonként
beszámolót tartani. A közszolgáltatás működtetésének elemzéséről szóló
beszámolóját elkészítette, és azt tájékoztatás céljából megküldte. A képviselő-
testület 2013. december 12-én tartott ülésén elfogadta a közszolgáltatóval
megkötendő keretszerződést, amelynek figyelembevételével 2014. december
31-ig jogosult a közszolgáltatási tevékenységet ellátni. A szerződés december
31-ig érvényes, ennek esetleges további meghosszabbításáról a lejáratig ren-
delkezni szükséges. A közszolgáltatási díjak 2014. december 31-ig
befagyasztásra kerültek, így a keletkező veszteségeket a tulajdonosoknak kell
finanszírozni. A földművelésügyi miniszter 2014. július 7-én kelt döntése
értelmében a januárban benyújtott kompenzációs pályázati igényünket for-
ráshiány végett nem részesítették támogatásban. Az egész országra érvényes
díjképzés várhatóan 2015. január 1-től kerül majd bevezetésre, ennek várható
eredményei jelen pillanatban még nem nyilvánosak. A képviselő-testület a
beszámolót egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület harmadik napirendi
pontként Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről készült tájékoztatót tár-
gyalta. A beszámoló a környezeti elemek, rendszerek állapotának is-
mertetésével készült a 2013. évre vonatkozóan. A környezet minőségét az
egyes környezeti elemek - a levegő minősége a feszíni és a felszín alatti vizek,
a talaj állapota, a hulladékok kezelésének módja, a zajvédelmi helyzet, a zöld-
felületek és a természeti értékeink állapota - határozzák meg, mely alapján
településünk jó helyzetben van. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el
a tájékoztatót. A képviselő-testület negyedik napirendi pontként tárgyalta az
önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztatót.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően benyújtott beszámoló tartalmazza a
helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és
a költségvetési egyenleg alakulását. Összegezve a teljesített adatokat féléves
időpontra leképezve elmondható, hogy a működés területén nem volt fenn-
akadás a tervezett feladatok időarányosan megoldottak voltak.  A tájékoz-
tatóban szereplő adatok kizárólag azokat az adatokat tartalmazzák, amelyek
félévig pénzügyileg teljesültek. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés
első féléves teljesítéséről szóló beszámolót 1.118.142 eFt teljesített bevétellel
és 620.128 eFt teljesített kiadással egy tartózkodással elfogadta. 
A képviselő-testület ötödik napirendi pontként tárgyalta az adóhatósági
tevékenységről szóló beszámolót. A beszámolási időszakban az adóiroda
szervezetileg a gazdálkodási irodához lett csatolva, ebből adódóan a
munkamegosztás folyamatban van. Az adóhatósági munkát három fő látja
el, munkaköri megosztás szerint 1 fő informatikus, adóügyi ügyintéző, 1 fő
adóügyintéző és adókönyvelő, 1 fő adóügyi végrehajtó (aki
munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó ügyintéző).  A 2013. 06. 30. nap -
szerinti állapot alapján az egyes adónemenként az alábbi összegek kerültek
befizetésre: magánszemélyek kommunális adójából a 22.962,- eFt tervezett
bevételből 11.387,- eFt folyt be, mentességet alanyi és méltányossági jogon
6 esetben kaptak. A gépjárműadó tervezett összege 31.463,- eFt, melyből
16.427,- eFt-ot fizettek be - 2013. január 1-jétől jelentős változás, hogy a be-
folyó bevétel 60%-át a központi költségvetés részére el kell utalni, és csak a
40% kerül átengedésre az önkormányzat számára -, az iparűzési adónembe
102.446,- eFt került befizetésre. Ezen adónemeken túl idegenforgalmi adóból
és talajterhelési díjból származik bevétele az önkormányzatnak, azonban
adóalanyainak száma és összege miatt ezek nem számottevők. Az iroda be-
hajtási tevékenységét az alábbi táblázat szemlélteti:
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A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót.
A képviselő-testület hatodik napirendi pontként tárgyalta a Dévaványai
Közös Önkormányzati Hivatal működéséről készült beszámolót. A Dé-
vaványa Közös Önkormányzati Hivatal Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) bekezdése
alapján jött létre 2013. március 1-jei hatállyal. A beszámolóban az elmúlt
egy év legfontosabb eseményei és végrehajtott intézkedései kerültek
megemlítésre. A közös önkormányzati hivatal egységes, de szervezeti
egységekre (irodákra) tagolódik. A közös önkormányzati hivatal Ecsegfalva
községben állandó jelleggel kirendeltséget működtet. A közös önkor-
mányzati hivatal létszáma 28 főben került megállapításra, melyből 4 fő a
kirendeltségen dolgozik. A települések által kötött megállapodás értelmében
a jegyző minden hónap első és harmadik keddi napján biztosítja a kirendelt-
ségen az őt kereső ügyfelek részére az ügyfélfogadást, illetve ellenőrzi és
felügyeli az igazgatási munkát. A hónap negyedik keddjén részt vesz a bi-
zottsági és testületi üléseken. A tárgyi feltételek közül a technikaiak
alapvetően adottak, a számítógépek hálózatba vannak kötve, a szoftverek
jogtiszták. A hivatal épülete sajnos már nem felel meg a jelenkor elvárá-
sainak. Az anyag részletesen bemutatja a hivatal összetett, sokrétű és
nagyszámú feladatait irodánkénti részletezéssel. Röviden a teljesség igénye
nélkül, összefoglalva a 2013-as év is változásokat hozott. Még szinte alig
alakult ki a közös hivatali szervezetet, amikor Dévaványa akkori pol-
gármestere, Pap Tibor a júniusi testületi ülésen bejelentette a polgármesteri
tisztségéről történő lemondását. Akkor a feladatok is más irányt vettek,
hiszen egy polgármesteri munkakör átadás átvételt, illetve egy időközi
választást kellett lebonyolítani. A beszámolási időszakot felölelő 1 év alatt
összesen négy választás lebonyolításában vettek részt a hivatal érintett
munkatársai. A negyedik, az október 12-re kitűzött helyhatósági választás
feladatai jelenleg is folyamatban vannak. A szociális területet érintő egyik
legnagyobb változás az úgynevezett PTR rendszerhez való csatlakozás volt.
A PTR a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszerének a rövidítése,
amelyet a normatív támogatást magában foglaló szociális ügyekben kell al-
kalmazni. Az év elején egy viszonylag hosszabb időtartamú közel két hetes
helyettesítésre került sor az Ecsegfalvi Kirendeltség szociális területén. 2014.
január 1-jétől megváltozott a számvitel rendszere, ezért a gazdálkodási
irodánál teljesen új pénzügyi szoftver beállítására került sor. Az új POLISZ
pénzügyi rendszer teljes mértékben átalakította az eddigi informatikai nyil-
vántartási rendszert a gazdálkodás területén. Az érintett dogozók külön
felkészítő képzésen vettek részt az új rendszer gördülékeny alkalmazása
érdekében. Változást hozott a korábbiakhoz képest a köztisztviselők új

képzési rendszere is. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló
kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően 2014 januárjában elkészítet-
tük a 4 évre szóló továbbképzési tervet, melynek értelmében a felsőfokú
végzettségű tisztviselőknek legalább 128, a középfokú végzettségű
tisztviselőknek legalább 64 tanulmányi pontot kell teljesíteni. Év elején
meghatározásra kerültek a közös hivatal köztisztviselőinek
munkavégzésével szemben támasztott teljesítménykövetelmények. Az új tí-
pusú teljesítményértékelési rendszer (röviden: TÉR) használata központosí-
tott webes alkalmazással történik, amellyel szintén meg kellett
ismerkednünk, és alkalmazását meg kellett tanulni. 2014. január 1-től csat-
lakozott hivatalunk az NJT (Nemzeti Jogszabálytár) rendszeréhez. A
Nemzeti Jogszabálytár rendszeréről azt kell tudni, hogy a Nemzeti Jogsz-
abálytár zárt informatikai felületen biztosítja a megyei kormányhivatal,
valamint a helyi önkormányzat közötti, a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást. A jelenlegi
év változást hozott az önkormányzatok belső ellenőrzési rendszerében is.
Míg korábban ez a feladat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, illetve
annak intézményében foglalkoztatott „közös” belső ellenőr útján volt
megoldva, 2014-ben meg kellett találni a feladat elvégzéséhez az új partnert
külsős szakértő cég kiválasztásával. A beszámolót egyhangúlag fogadta el
a képviselő-testület. A képviselő-testület hetedik napirendi pontként tárgyalta
az önkormányzat vagyoni-, pénzügyi helyzetéről, valamint kötelezettségvál-
lalásáról szóló tájékoztatót a 2011-2014 évek vonatkozásában. Jogszabály
nem teszi kötelezővé (ellentétben az előző önkormányzati választással),
hogy a helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tegyen
közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a
képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket ter-
helő pénzügyi kötelezettségekről. Az önkormányzati feladatellátás, és a fi-
nanszírozás egymástól elválaszthatatlan.  A hatékony önkormányzati
gazdálkodás szempontjából fontos, hogy közöttük hosszútávon biztosított
legyen az egyensúly. Az elmúlt négy év során a költségvetés egyensúlya a
fenti kritériumnak megfelelt. A bevételi források számbavétele, a pályázati
lehetőségek feltárása a feladatellátás megfelelő módjának kiválasztása biz-
tosította a sikeres önkormányzati gazdálkodást. A beszámolót egyhangúlag
fogadta el a képviselő-testület. Az ülés további részében többek között meg-
alkották az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítását,
döntöttek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez történő csatlakozásról, a szántó- és gyepművelési ágú mezőgaz-
dasági terültek bérbeadás útján történő hasznosításáról, a 725 és 726 hrsz-ú
ingatlanok pályázati úton történő eladásáról. A képviselő-testület - az

alakuló ülését követően - legközelebbi ülését 2014. október 30. napján

15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott
önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatai.
2. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi
és kiadási nemenként, illetve növényfajtánként).
3. A 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása.
A 2014. évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása.
4. A 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. 
5. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím oda ítéléséről. 
A képviselő-testület ezúton hívja meg a tisztelt érdeklődőket!

A polgármester válaszol...
1. Változás történt a komposztáló telep vagyonkezelői jogát
illetően. Mennyiben érinti ez a várost?
A változás 2013. 04. 30. napjával történt meg, ekkor került
átadásra a komposztáló telep vagyonkezelői joga az Atevszolg
Zrt. részére. A cég az elmúlt bő egy évben a vagyonkezelői szer-
ződésben foglaltakat maradéktalanul betartotta, a bérleti díjat
rendszeresen fizeti. A cégnek sikerült a telephelyre beérkező hul-
ladékok és az állati eredetű melléktermékek mennyiségét
növelni, így nyereségesen tudott működni. Az eltelt időszak
tapasztalatai alapján a működésben bekövetkezett változások a
település lakosságát nem érintették, a zöldhulladékot az önkor-
mányzat dolgozói változatlanul, minden hónap első keddjén
rendszeresen begyűjtik és a telepre szállítják, illetve lehetőség
van lakosként ettől eltérő időpontban is (minden héten hétfőn
8-12, kedden 14-18, csütörtökön 8-15 órák között, illetve minden
hónap első szombatján 8-12 óra között) beszállítani a keletkezett
zöldhulladékot. A legutóbbi testületi ülésen dr. Kiss Jenő

ügyvezető igazgató beszámolójában arról tájékoztatott, hogy
lakossági panasz, hatósági észrevétel, bírság nem volt a teleppel
szemben.
2. Mennyiben van megelégedve a Gyomaközszolg Kft. szol-
gáltatásával?
A hulladékszállítás terén a következő év komoly változásokat
fog hozni, de ezeket még többnyire nem ismerjük, ezért is kötöt-
tünk a Gyomaközszolg Kft.-vel csak egy éves szerződést, mely
az év végével fog lejárni. Biztosan hallották a kedves lakosok is
a médiákból, hogy állami irányítás alá veszik a hulladékszállítást,
illetve már most is hatósági áras a szállítás díja, vagyis közpon-
tilag határozzák meg a lakos által fizetett költséget. A cég a szer-
ződésben vállalt feladatokat teljesítette, heti rendszerességgel
elhordja keletkezett kommunális hulladékot, havi egy alkalom-
mal a szelektíven gyűjtött hulladékot, illetve évente lomtalanítási
napot tart (a következőt október 18-án). A Kft. munkájával -
amennyi abból az önkormányzatra tartozik - összességében
többnyire elégedett vagyok, leginkább a lakosok felé történő
kommunikációban voltak hiányosságok az elmúlt évben, melyek 
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az ünnepnapokra eső elszállítás kapcsán történtek. A lakosok
részéről a szolgáltatással kapcsolatban hozzám vagy kollégáim
felé panasz nem érkezett, de ha van ilyen, kérem, tegyék meg,
jelezni fogjuk a szolgáltató felé a hibák kijavítása érdekében.

3. Hogyan értékeli az eltelt 10 hónapot?
Amikor tavaly novemberben átvettem a polgármesteri
teendőket, sok tervvel és elképzeléssel vágtam bele a munkába.
Az átalakítások, változtatások azonnal megkezdődtek, azonban
sok olyan pont van a programomban, melyek ilyen rövid idő
alatt nem tudják kiforrni magukat. Az egyik ilyen, s talán legtöb-
bünket foglalkoztató célkitűzés volt a munkahelyteremtés és
megtartás segítése. Az elmúlt 10 hónap munkája most kezd
alakot ölteni, hiszen egyre több munkaadó érdeklődik városunk,
mint lehetséges beruházási helyszín felöl. Ilyen pl. a Julius-K9
Bt., mely díjnyertes a kutyahámok készítése terén. A nemzetközi
piacokon is ismert és elismert cég komoly befektetési szándékkal
keresett meg, és elkezdődtek az előkészületei a letelepedésnek.
A másik cég, mellyel állandó kapcsolatban vagyok, a német
Held-Hydraulik GmbH, mely már megkezdte két dévaványai
lakos betanítását, és jelenleg tárgyalásokat folytatunk a lehet-
séges telephelyszínekről. Természetesen, ezek mellett, a helyi,
már jól működő vállalkozásokkal, vállalkozókkal is igyekszem
jó kapcsolatot ápolni, hiszen ugyanilyen fontos, hogy a már
meglévő munkahelyek megmaradjanak, bővüljenek. Úgy
hiszem, ezen a téren is sikerült eredményeket elérni, amit mi sem
bizonyít jobban, mint Likerné Dr. Diószegi Máriával kötött
együttműködés, mely egy gluténmenetes termékeket gyártó pék-
ség létrehozására irányul. A pékség, mely az engedélyezési
eljárásoktól függően már jövőre megnyithatja kapuit, várhatóan
20-30 szakképzett és megváltozott munkaképességű személynek
tud majd munkát teremteni. Szintén a városunkba vetett bizalom
erősödését jelzi a Felina Hungaria Kft. saját erőből megvalósuló,
nagy volumenű beruházása, melynek keretében teljes felújításon
esett át a dévaványai telephely, növelve ezzel a hatékonyságot

és kifejezve, hogy városunkban hosszú távon gondolkodnak.
Ezentúl természetesen igyekeztem minden ágazatot átölelő pol-
gármesteri programot megvalósítani, nem elhanyagolva egyetlen
szegmensét sem. Sikerként könyvelhetem el, hogy találtunk
megfelelő orvost a régóta betöltetlen háziorvosi körzetbe, meg-
nyugtatóan rendezni tudtuk a már régóta problémás ügyeleti el-
látás kérdését, és megteremtettük a házhoz menő vérvétel
lehetőségét. Itt az utóbbi időben volt némi fennakadás, de egy, a
vérvételt segítő személy beállításával rendeződött ez is. Magas
színvonalon szerveztük a városi rendezvényeket, ingyenes
családi- és gyereknappal tettük színesebbé a lakosok életét. Az
otthonteremtési támogatás átalakításával eddig már 16 család
letelepedéséhez tudtunk hozzájárulni, ezzel is az elvándorlás
mértékét csökkentettük, és a családalapítási kedvet, remélem,
növelni tudtuk. Új alapokra helyeztük az önkormányzat
mezőgazdasági tevékenységét, növeltük annak hatékonyságát.
A műszaki beruházások töretlenül folytatódtak, növeltük a jár-
daépítési program forrását, megépült a Pöttöm Park játszótér,
szépült a városközpont, 41 parkoló került kiépítésre, felújításra
került több önkormányzati és civil szervezet épülete, megtörtént
a Téglagyár és a Makkos erdő területrendezése, ingatlanvásár-
lással növeltük az önkormányzati vagyont, stb. Mindezek mellett
az önkormányzat pénzügyi stabilitása megmaradt, a költ-
ségvetésben – az ettől eltérő híresztelésekkel ellentétben –
hiány nem keletkezett, az önkormányzati feladatok pedig
maradéktalanul ellátásra kerültek. Összegzésként elmondhatom,
hogy a polgármesterváltást követően fennakadás a működésben
nem volt. Persze voltak kudarcok, amikor a bürokrácia útvesztői
miatt nem tudtuk megtenni a szükséges lépéseket. Ilyen volt a
szakrendelések bevezetése, melyre egyelőre nincs lehetőség
vagy, hogy a mezőgazdasági területeinket vissza kellett vennünk,
mert a haszonbérbe adás nem ment úgy, ahogy azt elképzeltük.
Ettől függetlenül sikeresnek ítélem meg az elmúlt hónapokat,
nem adom fel, nem adjuk fel, szeretném végig járni a megkezdett
utat, akkor leszek elégedett, ha ezt megtehetem.

Polgármesteri tájékoztató

Fásítási akcióba kezdünk
Havancsák László, városunk szülötte 2010-ben 10 millió
forintot adományozott Dévaványának fásításra. Az elmúlt
években ennek köszönhetően 610 db fa került elültetésre,
főként a Körösladányi, Árpád és Sport utcák mentén. Havan-
csák úrral történt egyeztetésnek megfelelően, az idei évben a
fásítást szeretnénk felgyorsítani, ezért négylépcsős ültetési
programba fogunk. Első lépésként, mintegy 100 facsemetével
megkezdjük a kipusztult fák pótlását, melyhez a szükséges
gödröket már elkezdték kiásni. A második ütemben, még idén,
várhatóan október végén ligetesíteni tervezzük a Bánomkert
és a Szérűskert utcák között elterülő, mintegy 6 ha nagyságú
önkormányzati területet. A ligetesítés során kb. 550 db, a helyi
talajviszonyokat tűrő, őshonos magyar fafajta kerülne elül-
tetésre, reményeink során, a helyi lakosság bevonásával.
Lehetőséget szeretnénk teremteni, hogy bármely civil szer-
vezet, baráti összefogás vagy akár óvodai, iskolai csoport is
örökbe fogadhasson egy vagy több fát, mely a jövőben akár
szimbóluma lehet fejlődésüknek, kitartásuknak is. A harmadik
fázisban tavasszal, majd negyedik ütemként következő év
őszén a város többi területeit szeretnénk zöldíteni szintén ilyen
mennyiségű fa elültetésével. Ehhez a szükséges felméréseket
el fogjuk végezni, a lakossági igényeket számításba fogjuk
venni, így jövőre már kész tervekkel vághatunk bele az utolsó
két ütembe is. 

sikerült megszerezni a ktsz épületét
2014. szeptember 16. napján aláírt adásvételi szerződésnek

köszönhetően a városunk szívében évek óta éktelenkedő
KTSZ ingatlan végre az önkormányzat tulajdonába került.
Többszöri tárgyalások és egyeztetések után sikerült elérni,
hogy a pár éve még több mint 60 millió forintért kínált
területhez most 15 millió forintért jutottunk hozzá. Az épület
miatt évek óta sok panasz érkezik, hiszen nem csak a főutca
látványát rontja, hanem balesetveszélyes is. Az önkormányzat
elsődleges feladata a lakosság legszélesebb körű támogatása,
én személy szerint a hosszú távú gondoskodás híve vagyok,
és úgy vélem, hogy ha ezt a területet gazdaságosan
hasznosítjuk, akkor hosszú távon több családon tudunk
segíteni. A gazdaságos hasznosításnak jelenleg két módját
látom. Az egyik, hogy az ingatlanon belül van egy kb. 100
nm-es épület, mely viszonylag elfogadható állapotú. Ha azt
gazdaságosan fel lehet újítani, akkor a jövőben kiajánlhatjuk
befektetni akaró cégeknek. Így új munkahelyek jöhetnek létre
megélhetést adva dévaványai családoknak, illetve az önkor-
mányzatnak is termelne bevételt bérleti díj formájában. Jelen-
leg is nagy gondot okoz, hogy bár vannak városunk iránt
érdeklődő befektetők, nem tudunk nekik megfelelő meny-
nyiségű és nagyságú, ipari termelésre alkalmas ingatlanokat
biztosítani, ahol megvethetik lábukat. A másik út, ha az
épületet nem lehet megmenteni, akkor a közfoglalkoztatási
programban lebontjuk, és a területen épülhet meg a jövőben
az új polgármesteri hivatal. Ebben az esetben a jelenlegi hi-
vatal közel 1,5 ha-os területén lehetőséget tudunk teremteni
új munkahelyek létrehozására termelő beruházások
bevonzásával és emellett juthat hely szolgálati- és szociális
bérlakásokat építésére, melyekre igen nagy igény mutatkozik.
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Szociális Szövetkezet

Az utóbbi időben egyre  többet hallani
az országos médiákban  a címben      sze-
replő vállalkozási forma jelenéről,
jövőjéről, a benne rejlő lehetőségek
nagyszerűségéről. Pár hónapja váro-
sunkban is létrejött egy vállalkozás,
dévaványai szociális szövetkezet
néven. Ennek kapcsán tettünk fel
kérdéseket a Szövetkezet Elnökének,

Dékány Józsefnek.

MM: Milyen meggondolásból és mi-

lyen céllal jött létre a szövetkezet? 

Dékány József:
A szövetkezet legfőbb célja a hosszú távú, tisztességes megél-
hetést biztosító, értékteremtő munkahelyek létrehozása. A meg-
alakításkor nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy mindenki előtt
nyitott legyen a lehetőség a bekapcsolódásra. Így az alapító tagok
között van vállalkozó, közmunka programban dolgozó, önkor-
mányzati képviselő, sőt maga az önkormányzat is alapító tagja
a szövetkezetnek. Természetesen további tagok felé is nyitottak
vagyunk, hiszen fejlődni, bővülni szeretnénk. 

MM:  Mivel foglalkoznak jelenleg, mik a tervek a közeli és a

távolabbi jövőre?

Dékány József: 
Fő tevékenységi körünk betonelemgyártás, melyhez pályázat
útján alapanyagot és kisebb értékben eszközöket nyertünk, a
gyártáshoz szükséges gépsort az önkormányzattól vettük át
használatra. Hamarosan megjelenünk termékeinkkel és

lakossági igényeket is ki tudunk elégíteni. Jelenleg tíz alkalma-
zottunk van, hat férfi és négy hölgy személyében.  A hölgyek

természetesen könnyebb munkát
végeznek, jelenleg a telephelyünk téli
tüzelőjét állítják elő papírbrikett for-
májában. Január végéig napi négy
órában dolgoznak, délutánonként
kertépítészetet, kertfenntartást  tanul-
nak, hiszen mint említettem, tovább
szeretnénk fejlődni. Azt a hatalmas
mennyiségű termálvizet szeretnénk
hasznosítani, ami évek óta  elpazarolva
folyik el. Fóliasátras kertészetben gon-
dolkodunk, virágot illetve zöldség
palántát termesztenénk, mellyel még

több munkahely jöhetne létre. Szerepel még terveinkben továbbá
gyógynövény termesztés és szervezett gyógynövénygyűjtés,
felvásárlás. A bürokrácia rögös útjait nekünk is végig kell járni,
de minden nap fejlődünk, tovább lépünk. A napokban fogadtak
be egy újabb pályázatunkat két millió forint értékben, két fő tagi
munkavégzés címén. Bízunk a kedvező elbírálásban. Siker ese-
tén további eszközöket vásárolnánk, melyekkel szeretnénk
lakosság felé szolgáltatásokat végezni. A közeljövőben egy
adománybolt nyitását is célul tűztük ki, ennek érdekében fel-
vettük a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal. Ez további két fő
foglalkoztatását jelentené hamarosan. Tavasszal 3-4 hektár ener-
gia fűz telepítését tervezzük, mely egyszeri ráfordítással hosszú
évekre biztos bevételt jelentene. Folyamatosan dolgozunk, ker-
essük a lehetőségeket. Ha bárkinek kérdése van, vagy érdekli a
szövetkezet élete, kérem, hívjon a 06-70 534-5839
telefonszámon!

MM: Köszönjük a tájékoztatást!

Megoldás a labdarúgópályára
Nemrégen kezdődött el a szezon, de máris problémákba ütközik
a labdarúgás a Seres István Sporttelepen. A pályán felgyülemlő
víz joggal kelt ismét felháborodást a labdarúgást kedvelők kö-
rében, de talán sikerült megoldást találni a problémára. Az
idén májusban kezdődő megbeszéléseket követően, augusztus
21. napján került megkötésre a Körös-Berettyó
Vízgazdálkodási Társulat és az önkormányzat között az a
megállapodás, melynek értelmében a közösen kiválasztott dr.
Kollár László szakértői véleményét a Társulat elfogadja és
vállalja, hogy a kijavítást a szakvéleményben foglalt módon
és műszaki tartalommal elvégzi garanciális kötelezettsége ter-
hére. Ennek határideje 2015. február 28., mely egy esetben
kerülhet hosszabbításra, ha a szakvéleményben foglalt
műszaki tartalom kivitelezhetősége meghaladja ezt a
határidőt. Így biztosítva látjuk, hogy valódi megoldás születik
az évek óta elhúzódó problémára, és reményeink szerint a
javításokat követően, a tavaszi szezon kezdetére már csak a
sportra és az eredményekre kell koncentrálnia játékosainknak.
A szakértő az elmúlt héten a kivitelező az önkormányzat és a
sportegyesület képviselőinek jelenlétében a helyszínen már
vizsgálatokat is végzett, reméljük minél hamarabb
megszületik a szakvéleménye is.

áraM feltöltő pont nyílt városunkban is
Májusban, egy lakossági megkeresés után elindult az az
egyeztetési folyamat, melynek köszönhetően szeptember 11-
től az EON energiaszolgáltató előrefizetős árammérővel ren-
delkező ügyfelei már városunkban is vásárolhatnak feltöltő
kódot. A terminál az Árpád utcán, az áruház mellett lévő

Százas boltban található meg, ahol az ügyfelek megtehetik be-
fizetéseiket. Korábban ilyen feltöltő kód csak a környező
településeken volt vásárolható, jelentős nehézségeket róva az
előrefizetős mérőórával rendelkezőkre. 

Jelentős előrelépés az idegenforgaloM terén
A szezon végét követően megjelentek az első statisztikai ada-
tok a Strandfürdő és Gyógyászat területén működő ifjúsági
tábor ez évi kihasználtságáról. Míg a 2013-as szezonban
összesen 442 vendégéjszakát töltöttek a táborban, addig ez a
szám 2014-ben már 807 vendégéjszakára emelkedett. Ezen
belül is az augusztusi adatsorokat összehasonlítva látható,
hogy az idei szezon utolsó hónapjában háromszor annyi éjsza-
kát töltöttek a táborban, mint tavaly, ugyanebben az időszak-
ban.  Tavaly egész nyáron 229 vendéget köszönthettünk a
táborban, idén már 331-en vették igénybe a szálláshelyet.
Ezek az adatok arról tanúskodnak, hogy az elkezdett változ-
tatások jó irányba terelték a város idegenforgalmát, hiszen
nem csak többen, hanem hosszabb ideig is tartózkodtak a
városban, mint az előző években. A változás elsősorban a
folyamatos kiajánlásoknak, a szervezett programajánlatoknak,
valamint az apróbb kényelmi fejlesztéseknek köszönhető. A
jövőben további változtatásokat tervezünk a strandfürdőnél.
A jogos igényekre tekintettel, a nagy- és a tanmedencék
vizének hőfokát szabályozhatóvá kell tenni, mely technikai
megoldás a következő szezonra fog elkészülni, mivel ahhoz a
rendszer átalakítása szükséges. Ezen túl, a főépület teljes körű
felújítása indokolt, mind az egészségügyi és rekreációs szol-
gáltatást igénybe vevők, mind a fürdőzők érdekeit figyelembe
véve.
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Közös Érdekünk Dévaványa!
Tisztelt választópolgárok, Kedves lakosok!

Közeleg október 12., az önkormányzati választások napja.
A verseny szoros, és a tét nem kevesebb, mint városunk
jövőjének alakulása. Az elmúlt időszakban, mint független pol-
gármester, sikerült kialakítanom a megfelelő politikai
együttműködési kapcsolatokat, sikerült a kormányzó pártok
szimpátiáját elnyer-nem, és városunkat méltóképp képvisel-
nem, így megválasztásom esetén céljaink megvalósításához jó
eséllyel várhat Dévaványa komoly hazai és nemzetközi támo-
gatásokat is. Továbbra is vallom, hogy egy kisváros pol-
gármesterének nem a pártok, hanem a jó megoldások, ésszerű
kompromisszumok hívének kell lenni! 

Amennyiben egyetért a megkezdett változtatásokkal és
megbízható, felelős gazdálkodást szeretne a város élén, úgy
kérem, feltétlenül menjen
el október 12-én szavazni,
hiszen akár az Ön szavaza-
tán is múlhat Dévaványa
jövője!

Folytassuk együtt!
További részletekért

kérem, látogasson el a
valanszki-robert@webnode.hu
internetes oldalra, vagy ker-
esse szórólapjaimat!

Tisztelettel: 

valánszki Miklós róbert

Tisztelt Dévaványai Lakosok!

A FIDESZ HElyI CSoPorTjA,

KéPvISElő-jElÖlTjEI éS AZ 

ÁlTAluNK TÁMogAToTT 

PolgÁrMESTEr jElÖlT 

ElHATÁrolóDIK éS ElíTél MINDEN

NEgATív MEgNyIlvÁNulÁST, AMI 

A vÁlASZTÁSI KAMPÁNy SorÁN

TAPASZTAlHATó vÁroSuNKbAN!

Fidesz Helyi Szervezete

Hirdetmény
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5510 Dé-
vaványa, Hősök tere 1.) a 297/2014. (IX. 25.) számú DvKt.
határozata alapján árverés útján tartós haszonbérletre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képező alábbi külterületi ingatlanait:
Művelési ág         Hrsz.           Terület nagysága       Ak. érték 
szántó 01277/3 1.6328 ha 62.33
gyep 01631/25 1.9775 ha 5.54
gyep               01634/12-b            0.6699 ha                      4.22    
Az árverés időpontja: 2014. október 10. (péntek) 10 óra.
Az árverés helye: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
18. számú tanácskozó terme.
Az árverésen az induló licit (szántó esetén): 
15.000,-Ft/ha+ÁFA és 1.000,-Ft/Ak.+ÁFA
(gyep esetén)  : 20.000,- Ft/ha+ÁFA
A bérleti idő tartama: szerződéskötés napjától 2019. augusz-
tus 31. napjáig szólóan.
Az árverésen az vehet részt, vagy képviseltetheti magát meghatal-
mazottja útján, aki a hirdetményben megjelölt időben és helyen
jelentkezett, és nyilatkozik arról, hogy a földforgalmi törvény sze-
rint termőföldet bérelhet, igazolja, hogy nincs adó-és köztar-
tozása.  Az árverésre a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
műszaki irodájában lehet jelentkezni 2014. október 10. 9 óráig.
Az ajánlattevő az árverésen történő adategyeztetés céljából köte-
les magát igazolni az árverés vezetője előtt, valamint az adó és
köztartozásokról szóló igazolásokat bemutatni.
A bérlő köteles a szerződést az árveréstől számított 15 napon belül
megkötni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, az árverést si-
kertelennek kell minősíteni, vagy a második legjobb ajánlat-
tevővel kell szerződést kötni. A második legjobb ajánlatot tevő az
árverésen vállalt ajánlatához legalább 30 napig kötve van.
A hirdetménnyel kapcsolatosan érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon Kürti Béla mezőgazdasági ügyintézőnél lehet: 
06-30-3750191 vagy 06-66/483-100/111mellék.   

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakostársak!
Ezúton is tisztelettel megköszönöm azok-
nak, akik az aláírásukkal lehetővé tették a
helyhatósági választáson való indulásomat.
Egyben elnézést kérek azoktól, akik nem
tudták aláírni. Bízom benne, hogy minél
többen részt vesznek a szavazáson, élve a
szabad véleménynyilvánítás eszközével.
Abban a reményben, hogy közösen, hig-
gadt megfontoltsággal hozzájárulhatunk
kisvárosunk fenntarthatóságához és fejlődéséhez. 

Kérem 2014. október 12-én szavazzon Ön is!
16. O   Földi Imre        FIDESZ-KDNP

Köszönettel: Földi Imre

x
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Dévaványa Város Önkormányzat vagyoni- pénzügyi
helyzetéről, valamint kötelezettségvállalásáról szóló

tájékoztató 2011-2014. évek vonatkozásában

A város költségvetési politikája
A költségvetés készítésekor ebben a ciklusban, a 2011-2014. években
az alábbi főbb rendező elvek kerültek figyelembe vételre, amelyeket a
bemutatott időszak alatt a képviselő-testület elfogadott, és a végrehajtás
során is döntéseivel hozzájárult ahhoz, hogy a költségvetési politikában
érvényben maradjon. Ezek főleg a:
- pénzügyi stabilitás, a költségvetési egyensúly biztosítása,
- biztonságos gazdálkodás, költségvetési tartalékképzés,
- gazdálkodási fegyelem, belső tartalékok feltárása.
Jogszabályváltozásokról
Az államszerkezet átalakításának részeként nagyon fontos változások
zajlottak a helyi önkormányzatok területén. Egyrészt megújult a szer-
vezeti és működési keretet jelentő szabályozás az új önkormányzati
törvény elfogadásával. Másrészt az egyes ágazati törvények jelentősen
megváltoztatták a helyi önkormányzatok feladatait, az állam nagyobb
szerepet vállalt az egyes közfeladatok ellátásában. A főbb változásokat
az alábbiakban mutatom be. 
A feladatváltozáshoz kapcsolódik az új alapokra helyezett finan-
szírozási rendszer, amely jelentős átrendeződést írt elő. A változás a
szervezeti forma és gazdálkodás területén egyaránt végigvonult. Az
önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozóan 2012. január
1-jétől hatályos jogszabály alapján elkülönült az önkormányzat, a
nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési
szervek elemi költségvetése, könyvvezetése és beszámolása. 
2013. január 1-jén létrejött járási hivatalokhoz átkerülő feladatok döntő
többségét, azok nagyságrendjét figyelembe véve az
- okmányirodai feladatok,
- gyámhivatali feladatok,
- egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok, és a 
- szabálysértési ügyek alkotják. 
2013. január 1-jén a köznevelés irányítása, feladatellátás államhoz való
átszervezése megtörtént. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok
fő feladata már csak az óvodai ellátás maradt. Az oktatási intézmények
működtetését továbbra is az önkormányzat látja el saját bevételei ter-
hére.
A többcélú társulás által ellátott egyes feladatok megszűntek, átalakul-
tak. Az alapfokú oktatás, nevelési feladatok az ellátandó feladatokból
kikerültek. Főbb feladatai: területfejlesztés, szociális alapszolgáltatások
és szakosított ellátás, egészségügyi feladatok és szolgáltatás-szervezési
feladatok. 
2013. március 1-jei hatállyal megalakult Ecsegfalva önkormányzattal
a Közös Önkormányzati Hivatal. További változás, hogy 2013. június
30-ával megszűnt az Ecsegfalva - Dévaványa Intézményfenntartó Tár-
sulás.
Az új államháztartási számvitelt szabályozó kormányrendelet tar-
talmában és felépítésében gyökeresen eltér az előző szabályozástól, így
az államháztartás egészére egységes számviteli szabályok vonatkoznak
2014. január 1-jétől. 
Fentebb felsorolt főbb jogszabályi változás jelentős hatással bírt a költ-
ségvetésre. Megváltozott a finanszírozás rendszere, amely a megvál-
tozott feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben
történik. 
A foglalkoztatás politika területén a közfoglalkoztatásba bevont szemé-
lyek száma jelentős volt. Mindezen körülmények mellett a pénzügyi
egyensúly megtartása nagy odafigyelést igényelt.
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzete az elmúlt négy évben
többnyire stabil volt, a feladatváltozásból adódóan átmeneti nehézségek
adódtak, ennek kezelésére az önkormányzat külön állami támogatást
igényelt, ami pozitív elbírálásban részesült. A plusztámogatás nagyban
segítette a zavartalan működést. 
Fejlesztési hitelekről
2010. december 31-én fennálló, korábbi években felvett hitelekről. A
komposztáló telep kiépítéséhez, valamint a hozzátartozó zöldhulladék
komposztáló gépsor és tartozékainak beszerzéséhez kedvezményes
kamatozású forint hitel tőketartozása 39.090 e Ft. Éves tőketörlesztés
összege 2 520 e Ft volt.

A szociális bérlakásépítéshez felvett hitel 2010. december 31-én tőke-
tartozása 29.046 e Ft. Éves tőketörlesztés összege 2.472 e Ft volt. 
A „Dévaványa I.” elnevezésű, összesen 2 millió svájci frank névértékű
kötvény 2007. december 11-én került kibocsátásra. A kötvényváltozó
kamatozású, alapkamatból és kamatfelárból tevődik össze, éves
mértéke: 6 havi CHF LIBOR+ évi 0,95 %. 2010. december 31-én tőke-
tartozása 1.838.000 CHF, átszámolva az akkori árfolyam alapján
409.286 e Ft. Éves tőketörlesztés 108.074 CHF, átszámolva árfolyamtól
függően 25 és 26 millió forint körül volt.  
Adósságkonszolidációról 
A kormány döntött arról, hogy két ütemben megszabadítja a
településeket az adósságtól. „A döntés értelmében a magyar kormány
Dévaványát 430 882 489 forint adósságából maradéktalanul kiváltotta.”
Idézve a Bizonyságlevélből.
Folyószámlahitel a beszámolási időszakban nem volt. 
Adósságszolgálati kötelezettségek
Az önkormányzat a 2011- 2013. december 31-ig tartó időszak alatt a
hitel, a kötvény, annak kamatait késedelem nélkül teljesítette. Egyéb
tartozás nincs. 
Eladósodási mutató
2010. év végén 16,8 % volt, 2013. december 31-én pedig 6,4 %. Az
eladósodási mutató csökkenése részben a konszolidáció első ütemben
történt végrehajtásából van. A hiteltartozás 2014. február 28-án kinul-
lázódott. A továbbiakban leginkább a helyi iparűzési adó feltöltése mi-
atti keletkezhet kötelezettség módosulás. 
A vagyonalakulásáról készült 1. számú táblázat jól mutatja a vagyon
növekedését.  A 2010. december 31-ei állapothoz viszonyítva 2013. de-
cember 31-ei állapotot a vagyonnövekedés 1.469.042 e Ft, ezen belül
a befektetett eszközök 1.197.297 e Ft-tal nőtt, ami 126,7 %-nak felel
meg. A forgóeszköz állomány 166,9 % - kal nőtt ebben a ciklusban.
A vagyonnövekedés oka, hogy az Önkormányzat jelentős fejlesztéseket
tudott megvalósítani sikeres pályázatokon való szereplés útján.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan is jelentős eszköz,- és gépbeszer-
zés valósult meg, valamint egy kulturált szociális helyiség kialakítása
is megvalósult, amit maguk a közfoglalkoztatottak valósítottak meg. 

1. számú táblázat
Az önkormányzati vagyon alakulása 2010-2014. években
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Sikeres pályázat útján informatikai eszközbeszerzés valósult meg, TIOP-
1.1.1-07/1 kódszámú pályázati felhívás keretében. A beruházás során az
általános iskolában 45 db PC csomag, 19 db tantermi csomag, 4 db
szavazócsomag, 1 db alkalmazási szerver csomag, 1-1 db SNI III-V. cso-
mag, 5 db WIFI csomag, 46 fő részére szóló képzés valósult meg összesen
27.726 e Ft-os összköltséggel, 100 %-os támogatással. 
LEADER pályázati támogatással rendezvénysátrat vettünk 6 980 e Ft, tá-
mogatás 5.590 e Ft, valamint megvalósult a szabadtéri színpad lefedése
10.981 e Ft, 7.055 e Ft támogatással. 
Elkezdődött az intézmények hőszigetelése uniós és hazai forrásból, 7 telep-
helyen, ezzel együtt a Szeghalmi úti iskola felújítása, akadálymentesítése,
az előkészületekre 17.815 e Ft-ot költöttünk. 
2012. év:
Befejeződött az intézmények hőszigetelése uniós és hazai forrásból, mind
a 7 telephelyen 160.690 e Ft került kifizetésre. A Szeghalmi úti iskola
felújítására 37.898 e Ft-ot fizettünk. A Strandfürdőben az úszómedence
felújítására nettó 16.348 e Ft-ot költöttünk, önerőből. 
Aszfaltozás Könyves K.- Felszabadulás- Béke- Mezőtúri és Győzelem
utcában 22.048 m2, 20.791 e Ft összegben, Viziközmű-társulatiforrásból. 
Műfüves pálya, önerő 10.813 e Ft, támogatás összege: 23.913 e Ft.
Ifjúsági tábor megvalósítása nettó 51.719 e Ft. (12 db faház, sátorhelyek,
lakókocsi megállóhelyek kialakítása, bútor és eszközbeszerzés) támogatás
összege: 30.887 e Ft.
Kerékpárút Körösladányi-Árpád- Sport és Kisújszállási út 112. 069 e Ft.
2050 fm, támogatás összege: 93.649 e Ft. 
2013. évben:
A még hiányzó utcákban - Sport, Mikszáth, Mátyás u.- valósult meg a
szennyvíz-csatornahálózatépítés, útburkolat helyreállítással Viziközmű-tár-
sulatiforrásból 61.494 e Ft. Városközpont északi oldalán meglévő
kerékpárút nyomvonal áthelyezés és ezzel egyidejűleg 27 db aszfaltos
gépjárműparkoló kialakítása 51.211 e Ft önerőből. 
Csapadékvíz elvezető rendszer IV. ütem előkészületi munkái az előző
évben kezdődtek el, a befejezés megvalósult. Ebben az ütemben megépült
12.860 méter hosszan 329.551 e Ft összköltséggel, 314.550 e Ft támogatás-
sal. 
Útépítések: Hámán Kató, Zrínyi, Kulich Gyula u. 1400 fm hosszan
37.960 e Ft önerőből. 
Termálmedence felújítás nettó 5.828 e Ft, önerőből.
Helytörténeti Gyűjteménynél felújítás, eszközvásárlás a TIOP-1.2.2-11/2
kódszámú pályázati felhívás keretében. A projekt során a Bereczki Imre
Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési sze-
repének infrastrukturális erősítése valósult meg összesen 7.020 e Ft
összköltségben 100 %-os támogatással. 
2014. évben 
Játszótér: Dévaványa Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó tá-
mogatás jogcím keretében játszótér kialakítására pályázati támogatásban
részesült nettó 5.000 e Ft összegben, az önkormányzat e támogatási
összeghez plusz saját forrást rendelt, így 2014. áprilisában egy korszerű
játszótér került átadásra összesen 16.800 e Ft kiadással.  
Városközpont déli részen 41 db parkoló kialakítása bruttó 37.147 e Ft, ön-
erőből.
Egészségügy területén eszközbeszerzés: fogászati gép és a gyógyászati
egységben mágnes ágyvásárlás 6.114 e Ft önerőből. 
Muzeális Intézmények szakmai támogatása, 2013. évről 2.000 e Ft, 2014.
év 1.000 e Ft, a felújítás összevontan 2014. évben valósult meg.  
Bővült a lakásállomány, melyet az időközben megüresedett háziorvosi
körzet ellátása céljából a háziorvos kapta meg. 
Elkészült a sportpálya felújítása önkormányzati önerő hozzájárulással, a
felújítás összesen 9.000 e Ft-ba került. 
Döntött a képviselő-testület az alábbi fejlesztésekről ez évi megvalósítással:
Útépítés az alábbi utcákban valósul meg. 
Hajnal u. 34-52. sz., Bajcsy Zs. u., Szérűskert u. 28-31. sz., Gyöngy u. és
a Radnóti u. 5-13. sz. alatti területeken 803 fm hosszan.  Folyamatban van
a Jéggyár utcai szolgálati lakások felújítása. 
2011-2014. évekre szóló gazdasági programról
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2011-2014. évekre
szóló gazdasági programban megfogalmazott teendők megvalósítását az
éves operatív költségvetésekben tervezte úgy, hogy egyidejűleg a fenn-
tarthatóság vizsgálata is megtörtént.
A településfejlesztés során azok az igények kerültek előtérbe, amelyek az
alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolód-
tak.

A ciklusprogramban kitűzött működési és fejlesztési célok a forrás
lehetőség arányában folytatódtak és folytatódnak jelenleg is. 
A gazdasági programban tervezett feladatok megvalósítása a költségvetési
források függvényében alakult. A működőképesség folyamatos biz-
tosításához szükségessé vált kiegészítő támogatásra pályázni. A pályázat
során kérelmünk indokolt volt, 2011. évben 21.071 e Ft, 2012. évben
33.432 e Ft, 2013. évben pedig 29.800 e Ft költségvetési forrás biztosította
a zavartalan működést. A fejlesztési feladatok megvalósításához
igyekeztünk minél nagyobb mértékben külső forrást szerezni pályázatok
útján. A beszámolási időszakban a megvalósított pályázatok forrásaként
1.212.602 e Ft érkezett, ebből 2010. évről megvalósított utólag leutalt forrás
is van. 
A gazdálkodás adatai a 2. számú táblázatban találhatóak.
A táblázatban a 2011. teljesített adatok és a 2014. módosított előirányzat
került bemutatásra. Az előirányzatok teljesítése évvégéig a tényleges adatok
alapján változhat és változni is fog, hiszen vannak olyan tételek, ami eredeti
előirányzatban nem tervezhető. Így a gazdálkodás adatainak elemzése során
a táblázatban bemutatott három év teljesített adatait célszerű elemezni. A
költségvetés volumenében érezhető az a jogszabályból adódó szervezeti
változás hatása.  
Ennek oka a megváltozott feladatfinanszírozás, amely az ellátott feladattal
együtt módosult, így az állam által ellátott köznevelési feladatok, a járási
hivatalok megalakulása az általuk ellátott feladatokkal, mindez a költ-
ségvetés fő összegére csökkentő hatással bírt, ami a mindösszesen adatokon
keresztül jól látható. 
Az elmúlt négy év eredményeként mondhatjuk, hogy évvégén jelentős
pénzmaradvánnyal zártunk, ami részben az adósságteher megsza-
badításából van, továbbá a felelős gazdálkodás eredménye, amihez a
képviselő-testület jó döntéseivel járult hozzá.  A pénzmaradvány a jövőbeni
fejlesztések pályázatban kimunkált önerő részt szolgál. 

2. számú táblázat
Dévaványa Város Önkormányzat 2011-2014. évi 

mérlege a ciklusbeszámolóhoz
adatok: ezer forintban

Az önkormányzati feladatellátás, és a finanszírozás egymástól
elválaszthatatlan.  A hatékony önkormányzati gazdálkodás szempontjából
fontos, hogy közöttük hosszútávon biztosított legyen az egyensúly. Az
elmúlt négy év során a költségvetés egyensúlya a fenti kritériumnak
megfelelt. 
A bevételi források számbavétele, a pályázati lehetőségek feltárása a fela-
datellátás megfelelő módjának kiválasztása biztosította a sikeres önkor-
mányzati gazdálkodást.

Dévaványa, 2014. szeptember 12.
Valánszki Róbert  polgármester
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Művelődési ház hírei
A DÁMK Művelődési Házban
2014. október 30-án 13 órától
„Őszi szünidőre ajánlat”

- óvodás és iskolás korúak részére
filmvetítés, vetélkedő, sorversenyek, közös játék -

Várjuk a kicsiket és a nagyobbakat is sok szeretettel!

2014. November 3-án 8.00-12.00 óráig

Felnőttek részére társastánc tanfolyamot szervezünk
kellő jelentkező esetén a művelődési házban. 
megbeszélés napja: november 7. 20 óra. 

Éedeklődni: 483-051-es telefonszámon lehet.

Játékos tudomány –A FIZIKA CSODÁI
INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS

DÁMK Művelődési Házban
2014. november 19-től -22-ig

- Közel 50 játékeszközzel
- Érdekes jelenséget bemutató eszközök
- Ügyességet, gyorsaságot próbára tevő játékok
- Csalafinta képek galériája
- Ördöglakatok és logikai játékok
- Otthon elkészíthető kísérletek
- Nyomozás

a kiállításra csoportos látogatások esetén 
előre bejelentkezés szükséges!

Belépődíj: 500.-Ft

kedves érdeklődők! 
2014. december 14-én buszos utazás Budapestre  

a Mary Poppins című előadásra.
Akit érdekel hívjon, Tel. 66/483-051-es telefonszámon

jegy foglalás céljából!!! Köszönjük!

Meghívó
Október 23. városi ünnepségre

a megemlékezés programja:

1600 Ünnepi megemlékezés a

DÁmk művelőDési HÁzban
- Himnusz 
- Beszédet mond:Dévaványa város polgármestere
- A dévaványai művészeti iskola színjáték tanszakos
növendékeinek műsora
- Koszorúzás a Hősök terén, a parkban lévő kopjafánál
valamint a világháborúkban elesettek tiszteletére állított
emlékműnél

Kérem, Hogy a megemléKezést tisztelje meg

személyes megjelenésével!

Meghívó!

Hívunk és várunk szeretettel

mindenkit a Bereczki imre

Helytörténeti Gyűjtemény

által rendezett

BatyusBálra, 
melyet a márton napi és az őszi

népszokások jeGyéBen rendezünk.

Időpont: 2014. november 22.  16 óra

Program: 
A múzeumbarátok előadása, melynek címe: 

Ilók és Mihók 
A programhoz tartozik még eszem-iszom, dínom-dánom

és egyéb meglepetések

Cigányzenekar, akik elhúzzák a nótátokat

Enni - inni való: „Ha jöttök lesztek, ha hoztok eszek!” –

egy kis vendéglátásról a múzeum is gondoskodik.

Hely és székfoglalás: a múzeumban 

személyesen november 17-ig (hétfő) 
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Ismét megrendezésre került 
a Közfoglalkoztatási Kiállítás

2014. szeptember 9-én a Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja
ismét megrendezte a Közfoglalkoztatási
Kiállítást Békéscsabán, ahol Dévaványa
és további 57 Békés megyei település
mutatkozott be, emellett Bács-Kiskun,
Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-
Szolnok megye települései. A ványai
delegációt Valánszki Róbert pol-
gármester, Földi Imre képviselő és az
önkormányzat munkatársai képviselték. 

A kiállítást Gajda Róbert kormánymeg-
bízott, dr. Hoffmann Imre közfoglalkoz-
tatásért felelős helyettes államtitkár, Hanó
Miklós, Békéscsaba alpolgármestere és dr. Nagy Ágnes, a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója
nyitotta meg. 

Gajda Róbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kor-
mánymegbízott köszöntő beszédében elmondta: „A rendezvényt
két fogalommal lehet jellemezni: önfenntartás és értékteremtés. Az
önfenntartás a közfoglalkoztatást szervező önkormányzatokra és a
résztvevőkre vonatkozik, akik segély helyett munkát biztosítanak.
Fontos, hogy aki akar és képes dolgozni, az találjon munkát, itt
azok a települések mutatkoznak be, akik részt vettek a köz-
foglalkoztatási programokban. A kormány számára nem cél, hanem
eszköz a közfoglalkoztatás, annak érdekében, hogy minél több em-
bert vezessenek vissza az aktív munkaerő-piacra, ha kell,
képzésekkel.” Az értékteremtéssel kapcsolatban hozzátette: „A kiál-
lított termékek ékes bizonyítékai az értékteremtésnek, és annak,
hogy kellő akarattal, kitartással, kreativitással, ötlettel mi mindent
lehet elérni, előállítani.”A megnyitón dr. Hoffmann Imre köz-
foglalkoztatásért felelős helyettes államtitkár kiemelte: „A
segélyalapú társadalmat felváltotta a munkaalapú társadalom, a kor-
mány segély helyett munkát kínál. A hátrányos helyzetű térségek-
ben a közfoglalkoztatás az egyetlen módja az értékteremtő
munkának. 2011-ben 64, 2012-ben 137, 2013-ban 179, 2014-ben
pedig 231 milliárdot meghaladó forrást hagyott jóvá a kormány
közfoglalkoztatásra, ugyanakkor év közben ezt 47,3 milliárddal
bővítették. Ennek köszönhetően havi átlagban 200 ezer főnek biz-
tosítottak napi 8 órás foglalkoztatást. A települések a közfoglalkoz-
tatás keretében előállított termékekből származó felesleget a
közétkeztetésben használták fel, illetve szociális hozzájárulásként
rászorulóknak osztották ki.”Dévaványa 2014-ben is több köz-
foglalkoztatási programban vesz részt: mezőgazdasági; téli és
egyéb értékteremtő; belvízelvezetés; belterületi közúthálózatok

javításai; helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programok-
ban. Az 5 programelem keretén belül 144 fő foglalkoztatása biz-
tosított. MEZŐGAZDASÁGI PROJEKTBEN (34fő)

zöldségtermesztés történik, fóliaházban
és szabadföldön (burgonya, paprika,
paradicsom, sütőtök, uborka, cékla, sár-
garépa, retek, hagyma), és egyéb gyógy
és ipari jellegű növények termesztése
(seprűcirok, máriatövis, koriander, cit-
romfű, izsóp, körömvirág, takar-
mányrépa, zabfű, menta). 

TÉLI ÉS EGYÉB ÉRTÉK-
TEREMTŐ PROJEKTBEN (10 fő)
gyephézagos betonelem, járdalap, kerti
szegély, kiemelt szegély, kerítésoszlop
gyártása, seprűkészítés.

HELYI SAJÁTOSSÁGOKRA
ÉPÜLŐ KÖZFOGLALKOZTATÁS SORÁN (20 fő)
szőnyegszövés és tarisznyakészítés.

BELTERÜLETI KÖZÚTHÁLÓZAT JAVÍTÁSA PROJEKT-
BEN (30 fő) önkormányzati tulajdonú közút útpadkáinak igazítása;
vízlefolyások készítése; útpadkán felgyülemlett többletföld
lenyesése, eltávolítása, elszállítása; gallyak, lelógó ágak, cserjék
eltávolítása; megrongálódott, funkciójának nem megfelelő
gyalogjárdák karbantartása, felújítása, cseréje, megsüllyedtek szint-
re emelése; átereszek cseréje.

BELVÍZELVEZETÉS PROJEKTBEN (50 fő) belvíz elvezető
csatornák növényzetének kaszálása; vízfolyást gátló akadályok el-
hárítása; fák, bokrok eltávolítása; betonburkolatok kiigazítása;
ledőlt támfalak felújítását végzik.

Az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt elérő önkormányza-
tok a kistérségi startmunka mintaprogramok „téli és egyéb érték-
teremtő” programelemeinek megvalósításáért Dévaványa Város
Önkormányzatát dr. Pintér Sándor belügyminiszter Miniszteri
Elismerő Oklevélben részesítette, melyhez kiegészítő támo-
gatásként 2.000.000.- Ft-ot adományozott. Az oklevelet 2013. no-
vember 28-án vehettük át a Miniszter Úrtól ünnepélyes keretek
között.  Országos szinten 1771 településen valósul meg kistérségi
startmunka mintaprogram, melyből 53 település ért el kiemelkedő
megvalósulásért járó elismerő címet. Békés megyében 3 település,
Dévaványa, Biharugra, Kétegyháza. 

Dévaványa a kiállításon a közfoglalkoztatásban dolgozók által
megtermelt és előállított termékeket mutatta be, például a mezőgaz-
dasági projektelem keretén belül termesztett zöldségfélékből
készített saláták, melyet a kiállításra látogatók kóstolhattak meg,
továbbá a szőnyegszövés is megtekinthető volt, a készített
szőnyegek, tarisznyák is bemutatásra kerültek. A kiállításon több
ezren megcsodálták értékeinket.

Földi Imre közfoglalkoztatás szervező

„Múzeumi foglalkoztatás-sorozat valósul meg uniós

forrásból településünkön” 2014/09/01
Dévaványa Város Önkormányzata 2013. tavaszán pályázatot
nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program támogatási rendszer keretén belül
kiírásra kerülő TÁMOP-3.2.13-12/1-2013 kódszámú „Kul-
turális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési felada-
tok ellátásában” című pályázati felhívásra „"SÁ-RI" - A
"Sárrét ritmusa" a rézkortól a napjainkig. Tárgyi és szellemi
hagyományok, foglalkozássorozat a Bereczki Imre
Helytörténeti Gyűjteményben” címmel. A benyújtott pályázatot
a Közreműködő Szervezet 13.489.000 Ft-os támogatásban
részesítette 100 %-os támogatási intenzitással. 
A projekt keretében a nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy
iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató,
kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős kulturális
(és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek kerül-
nek megvalósításra. A projekt célja, hogy a mindennapi életben
használható tudást adjunk a projektben részvevő tanulók számára.

Hozzáférhetővé vállnak minden érdeklődő számára a múzeum
gyűjteményegységei. További cél, hogy a oktatómúzeum meg-
valósításával az egész életen át tartó tanulás stratégiájával
összhangban javuljon a múzeum oktatási és tájékoztatási ered-
ményessége, hatékonysága, a minőségi információ hozzáférés
lehetősége és a városban már megvalósult kompetencia alapú ok-
tatás módszertanának és eszközeinek múzeumi módszertani fej-
lesztése, s a járás, a térségbe idelátogatók számára tudás átadása.
A múzeumpedagógiai kultúra korszerűsítéséhez elenged-
hetetlenül szükséges új módszerek, eszközök (Pl: IKT)
használata, a múzeum birtokában lévő információk átadása, átül-
tetése a gyakorlatba. 
A projekt megvalósítás időszaka: 2014. szeptember 1. – 2015.
június 30.
Dévaványa Város Önkormányzata 5510 Hősök tere 1.
Tel.: +36 66 483-100, www.devavanya.hu
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Meghívó

A VáNyAi Ambrus áltAláNos

iskolA DiákjAiNAk

jöVŐjéért AlApítVáNy

sok szeretettel meghíVjA

öNt és keDVes csAláDját A

2014. NoVember 15-éN

(szombAtoN) 
19 órAi kezDettel megreNDezésre kerülŐ

jótékoNysági báljárA!

a bál helye: a Vörösmarty utcai iskola tornaterme
Vacsorajegy ára: 2.800.-ft.

műsorjegy ára: 500.-ft.
támogatójegy ára: 500.-ft, 1000.-ft, 1500.-ft.

a jegyek megvásárolhatók 2014. november 10-ig a
titkárságon, a Vörösmarty utcai épületben.

TOMBOlA fElAjáNlásAIKAT szíVEsEN

fOgAdjuK és szErETETTEl MEgKöszöNjüK!
száMíTuNK MEgjElENésérE és sEgíTő TáMOgATásárA!

Az alapítvány kuratóriuma

Az est teljes bevétele az alapítvány számláját gyarapítja.

Nyugdíjas hírek
a dévaványai őszi napfény nyugdíjas egyesület hírei: 2014.
szeptember 5-én és 6-án Csillebércen voltunk a nyugdíjas dalfesz-
tiválon, ahol az Őszikék Népdalkör is fellépett és kis csapatunk 3.
helyezést ért el. ezúton szeretnénk megköszönni Valánszki róbert
polgármester úrnak és a képviselő-testületnek, hogy biztosították szá-
munkra a kisbuszt. Szeptember 13-án tartottuk a már hagyományos
őszi baráti találkozónkat, melyen részt vett Valánszki róbert és
kedves felesége, kiss károly és kedves felesége, novák imre és
kedves felesége, dékány József és kedves felesége, nyuzó marietta
és lengyel lászló, kanó József, földi imre végül, de nem utolsó
sorban barta János és kedves felesége. rendezvényünkön először
vett részt a bucsai nyugdíjas egyesület Holecskáné Varga éva
vezetésével. megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket a füzes-
gyarmati Hóvirág klub tagjai nagy Jánosné vezetésével. Szintén
jelen voltak a füzesgyarmati életet az éveknek nyugdíjas klub tag-
jai lakatos Sándor elnökkel az élen. köröstarcsáról is tiszteletüket
tették a helyi klub tagjai bobály andrásné klub vezetővel. az ecseg-
falvai nyugdíjas klub tagjai is jelen voltak vezetőjükkel, erdős
istvánnéval. nagyon jó kis csapat gyűlt össze. a köszöntők el-
hangzása után megkezdtük kis műsorunkat. elsőként a Hajnal istván
Szociális Szolgáltató Centrum lakóinak műsora nyitotta meg az estét.
első műsorszámuk egy Somogyi eszközös tánc volt, mely nagy sikert
aratott. ezt követően lépett színpadra a köröstarcsai énekkar műsora.
a bucsai egyesület tagjai egy kedves kabaréműsorral kedveskedtek
a polgármester úrnak. füzesgyarmati Hóvirág klubot a Varga házas-
pár képviselte, az életet az éveknek nyugdíjas klub elnöke verset
mondott, és Vizes Józsefné régi slágerekből énekelt egy csokorra
valót. ecsegfalvát tóth Józsefné képviselte, aki egy szép verset
szavalt a közönség szórakoztatására. ismét színpadra álltak a Hajnal
istván Szociális Szolgáltató Centrum lakói és dolgozói, akik angol
és bécsi keringő formációt adtak elő. Szeretnénk megköszönni, hogy
részvételükkel emelték a rendezvény színvonalát. egyesületünk is
készült egy kis jelenettel, melynek címe: az adóbevallási ív aláírása,
amit balázs péter és máté erzsi után szabadon először adott elő papp
károly és papp károlyné. adamik János szóló énekét követte az
őszikék népdalkör programja, mely az ebéd előtti műsort zárta.
köszönjük Váradi károlynak és a konyha dolgozóinak a finom
ebédet. ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlott tombola tár-
gyakat. a vidám hangulatról kónya istván és felesége gondoskodott.
következő programunk 2014. október 11-én, füzesgyarmaton lesz. 

Vasas Imre

Káptalanfüredi tábor
egy újabb remek, élményekkel teli és feledhetetlen hetet töltöt-

tünk el a káptalanfüredi táborban ancika nénivel és emike
nénivel. 

az érkezés napján nem köszöntött minket jó idő, így a tábor-
ban maradtunk. a rossz idő ellenére sem unatkoztunk, mivel
összebarátkoztunk a szintén a táborunkban tartózkodó bucsai
gyerekekkel. a második nap Siófokra látogattunk, hajókáztunk
Jack Sparow kapitánnyal, egy igazi kalózhajón, valamint
fürödtünk a balatonban.

a harmadik nap a strandolásé volt, végig a vízben áztattuk ma-
gunkat. este elmentünk balatonalmádiba, sétáltunk a belváros-
ban, hallgattuk az utcazenészeket. a következő napon tihanyba
látogattunk el, megnéztük az apátságot, gyönyörködtünk az
elénk táruló panorámában. kis vonattal is körbejártuk ezt a
gyönyörű félszigetet. aznap délután alsóőrsön próbálhattuk ki
a strand összes szolgáltatását. Szombaton Sümegen néztük meg
a várat, majd az izgalmas lovagi tornát. ezután egy fantasztikus
középkori lakomán vettünk részt. Vasárnap balatonfüreden jár-
tunk, ott fagyiztunk és a tagore - sétányon nézelődtünk,
vásároltunk. az estét a balatonfűzfői bobpályán és fittnesspark-

ban töltöttük. az utolsó tábori napunkon, nagy meglepetésre ba-
latonfüreden gokartoztunk, ami nagy sikert aratott. a délután
túrázással telt, felmásztunk a Cserehegyi-kilátóhoz, ahonnan
lélegzetelállító volt a kilátás.

Sajnos ismét gyorsan eltelt ez az egy hét, de kárpótolt minket
a sok szép emlék és az új barátok.

köszönjük szüleinknek, tanárainknak, hogy itt lehettünk.
köszönettel tartozunk még a dévaványa felemelkedéséért
közalapítványnak és a Ványai ambrus általános iskola diák-
jainak Jövőjéért alapítványnak, hogy támogatásukkal színe-
sebbé tehettük nyaralásunkat!

A táborozó
gyerekek
nevében: 

Oros Krisztina
Brenda, 

Csaba Nikolett,
Tóth Enikő,

Micskei Maja

Köszönet
Szeretnénk megköSzönni rokonoknak, barátoknak, 

iSmerőSöknek, akik Hidli gyuláné JuliSka nénit

104. SzületéSnapJán felköSzöntötték.
külön köSzönet ValánSzki róbert polgármeSternek,

murányi magdolna múzeum Vezetőnek

éS balogH aranka műVelődéSSzerVezőnek!

Köszönettel: a család
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Meghívó!

A DÉVAVáNyAI VOx HumANA

VEGyESKAr TISZTELETTEL ÉS

SZErETETTEL Vár mINDEN KEDVES

ÉrDEKLőDőT A IV. DÉVAVáNyAI

KóruSTALáLKOZó HANGVErSENyEIrE!

időpont: 2014. október 25. 10 óra
helyszín: művelődési Ház, Hangverseny terem
Program: megnyitó
Köszöntőt mond: Dévaványa város polgármestere  
A kórusok bemutatkozó előadása a délelőtt folyamán

hangversenyt adnak: 
makó Városi Vegyeskar

Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus     
Békéscsabai Trefort ágoston Fiú Kórus
Székely mihály Vegyeskar Jászberény
Vox Humana Vegyeskar Dévaványa 

Záró műsorszám: a résztvevő kórusok közös éneklése.

Erdeiné mucsi márta                                  Kürti Ignácné
karnagy                                         Dévaványai Vox Humana

Kórus  Egyesületi elnöke

Meghívó!

A mOZGáSKOrLáTOZOTTAK BÉKÉS mEGyEI
EGyESüLETE DÉVAVáNyAI HELyI SZErVEZETE

évzáró vacsOráJára 
SZErETETTEL ÉS TISZTELETTEL mEGHíVJA  öNT 
ÉS KEDVES cSALáDJáT, BAráTAIT, ISmErőSEIT

TOVáBBá mINDENKIT, AKI SZErETNE EGy
KELLEmES ESTÉT ELTöLTENI!

ideje: 2014. október 18.  18 óra
helye: Váradi Étkeztetési Bt.

Menü:
- raguleves
- frissen sültek, vegyes köret
-házi sütemények

a vacsora ára: 1.800.-Ft/fő.
A vacsorát követően zene, tánc, jó hangulat.

A zenét Bak Krisztián szolgáltatja.
részvételi szándékot  2014. október 13-ig,

az alábbi személyeknél  lehet jelezni:
Vasas Tíborné, 06/30/2573352,

Dr. Nagy Lászlóné, 06/30/ 4922560 és
Barta Jánosné, 06/20/2476362 telefonszámokon.

Mindenkit szeretettel várunk!

VezetőségKedves Dévaványaiak! 

Keresünk és várunk nagy szeretettel énekelni szerető férfi
kórustagokat a tenor és basszus szólamokba, de a szoprán
és alt szólamokba is szívesen látunk énekelni szerető höl-
gyeket. Kottaismeret nem szükséges, a dalokat hallás után
tanuljuk. Kérjük, jelentkezz, ha az együtt éneklés öröme mel-
lett egy jó csapatba szeretnél tartozni!

Családsegítő szolgálat hírei

segÍtség Kérés
Tisztelt lakosok! A családsegítő szolgálat köszönettel fogadna
a  gondozásunkban lévők részére még működőképes
használati tárgyakat:
MOsógéPet, centrifugát, POrszÍvót, KáLyhát, széKeKet,
asztaLOKat.
Akinek van felajánlható  tárgya, kérem jelezze a családsegítő
szolgálatban személyesen vagy telefonon: 06-66-483-010. 
Segítségüket előre is köszönjük!

úJra „ gazdáLKOdJ OKOsan”
Tisztelt lakosok, újra elindul a „Gazdálkodj Okosan„ csopor-
tos foglalkozás, melyben a pénz és energia gazdálkodás jobb
kihasználásáról szakember bevonásával beszélgetünk. 
A témáinkból: 

Mi az adósság, az adósságKezeLés céLJa

PénzgazdáLKOdási teszt KitöLtése

háztartási isMereteK

BanKi hiteLeKrőL

Várom minden érdeklődő jelentkezését a családsegítő szol-
gálatban, vagy a 06 66-483-010 telefonon 

Bogya Istvánné

Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
közérdekű tájékoztatója
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2014. október 18-án (szombaton)
LOMtaLanÍtási naPOt tartunk.

A lomot az ingatlanok elé reggel 7 óráig kérjük kihelyezni!

Nemzeti ünnepünk ( október 23.) csütörtök napjára esedékes
ürítéseket (október 24-én) pénteken fogjuk elvégezni.

Könyvtári napok 
a Ladányi Mihály Könyvtárban

Programok: OLvassunK együtt! 
Október 14. kedd 9 óra
Előadó: Juhász Orsi

OLvasóLáMPa vetéLKedő eredMényhirdetése

éLő eMLéKezet – MúLtunK értéKei

Kitelepítettek - Előadó: Tóth Istvánné
Időpont: október 15. szerda 17 óra

együtt az egészségünKért!
Egészséges ételek – Zöldségszobrászat

Nyitott műhely tagjainak közreműködésével
Időpont: október 17. 17 óra

JátszunK együtt! Játszóház gyereKeKneK

Október 17. 15 óra

Böngészde - KönyveK és fOLyóiratOK vására

Időpont: október 18. szombat
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Dr. Card Egészségkártya Program
már Dévaványán is

Dévaványa Város Önkormányzat
képviselőtestületének köszönhetően a város
1000 darab Dr. Card Egészségkártya
megrendelésével elindította azon
kezdeményezést, hogy a helyi lakosok ren-
delkezzenek az Országos Mentőszolgálat

együttműködésével kifejlesztett Dr. Card Egészségkártyával. Az
országos program végső célja, hogy minden magyar állampolgár
megismerje, és használja ezt az életmentő szolgáltatást. 
A Dr. Card Egészségkártya egy bankkártya nagyságú négy
oldalas információs eszköz, amelyhez egy Interneten keresztül
feltölthető Sürgősségi Modul kapcsolódik.A kártya és az elek-
tronikusan lekérdezhető modul tartalmazzák tulajdonosuk leg-
fontosabb egészségügyi és személyes alapadatait.
A Dr. Card használatát az orvosok és az Országos Mentőszol-
gálat egyaránt támogatják, hiszen a kártya segít nekik, hogy
gyorsan és hatékonyan tudják ellátni páciensüket, megismer-
hessék legfontosabb egészségügyi adataikat, közeli hozzátar-
tozójuk elérhetőségét. 
Rendkívül fontos, hogy a kártyatulajdonos a www.drcard.hu
oldalon ingyenesen regisztrálja egészségkártyáját, és ezáltal
elektronikusan is tegye elérhetővé a sürgősségi betegel-
látáshoz szükséges legfontosabb alapadatait.
A kártyát jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel szükséges kitöl-
teni, amelyhez javasolt, hogy kérjék házi- illetve kezelőorvosuk
segítségét. Fontos, hogy baleset esetén a kiérkező mentősök a
beteg pénztárcájában található dokumentumok alapján
azonosítják a pácienst, így javasolt, hogy mindenki a tárcájában,
a személyes dokumentumai mellett tárolja saját Dr. Card
egészségkártyáját. 
Gyermekek számára különösen fontos, hogy rendelkezzenek az
egészségkártyával, ezzel lehetőséget biztosítanak a mentőszol-
gálat számára, hogy azonnal értesíthessék hozzátartozójukat. A
kártya preventív funkciója mentén pedig gyermekeink megis-

merik legfontosabb egészségügyi adataikat, és tudatosan tehet-
nek egy komoly lépést saját biztonságukért.
Minden Dr. Card kártyához tartozik egy 18 hónapos
érvényességű Leletkezelő szolgáltatás, amelyet a www.drcard.hu
honlapon regisztráció és bejelentkezést követően érhetnek el az
egészségkártya tulajdonosok. A Leletkezelő segítségével a fel-
használó bankkártya szintű biztonsággal tárolhatja egészségügyi
adatait, dokumentumait, teljes kórelőzményét. Dévaványa
háziorvosainál szeptember végével már élesítésre kerül az a
szoftveres modul, amelynek segítségével orvosaik közvetlenül
tölthetik fel az ellátottakról rendelkezésre álló dokumentumokat
a tulajdonos felhatalmazásával a jelszóval védett Leletkezelő
felületre.
Dévaványa Gondoskodó Önkormányzata mellett rengeteg hazai
vállalkozás gondolja hasznosnak a Dr. Card szolgáltatásait, akik
kedvezményt biztosítanak termékeik és szolgáltatásaik árából.
A közel 1000 elfogadóhellyel rendelkező országos kedvezmény-
hálózat helyi szinten is bővítésre kerül, keressék Dévaványán is
a piros Dr. Card matricát az üzletek bejáratain, és használják
mindennapokban egészségkártyájukat! A kedvezményt biztosító
partnereket megtalálhatják a www.drcard.hu oldal Kedvezmény
keresőjében.

Közösségi szolgálat nyáron
Mi, a 10.R (szépészet, ügyvitel) szakközépiskolai osztály ta-
nulói nyáron is dolgoztunk a közösségi szolgálat keretein
belül. Dolgoztunk Dévaványán és Körösladányban az idősek
otthonában, aminek a gondozottak nagyon örültek. De nekünk
is nagyon hasznos volt ez a munka, mert betekintést nyertünk
egy számunkra eddig nem ismert közösség életébe. Láttuk,
hogy milyen szeretettel veszik körül a gondozottakat az otthon
munkatársai.
A városnapon is teljesítettünk szolgálatot. Segítettünk az ad-
minisztrációban. Az itt eltöltött órák azt tudatosították velünk,
hogy mennyi szervezést igényel a művelődési ház dolgozói
részéről egy esemény tartalmas lebonyolítása.
Minden osztálytársunk nevében szeretnénk köszönetet mon-
dani a fogadó intézmények dolgozóinak segítségükért és
türelmükért!

A 10.R    osztály tanulói

Új képzési ág a szakközépiskolai osztályban
Dévaványán a 9. szakközépiskolai osztályban vendéglátás –
turizmussal bővült a képzési kínálat. Az ide jelentkező diákok
számából is az derült ki, hogy van igény az ilyen jellegű
képzésre, melynek lényege a 4 évre épülő érettségit adó
képzés mellett, a szakmai alapozás is.
Csütörtökönként vannak a szakmai órák, amelyeknek keretein
belül a diákok elsajátítják a vendéglátó vállalkozások és az
étkezési vendéglátóipari szolgáltató egységek üzemeltetéséhez

szükséges tervezési és irányító feladatokat. A tanulók a gya-
korlatokon megismerik az üzemeltetési munkafolyamatokat,
mely során a képzés végén önálló tevékenységet is tudnak
majd folytatni. A végzettek képesek lesznek összeállítani egy
vendéglátó egység kínálatát, bemutatni, reklámozni a szolgál-
tatásokat.
Az ide jelentkezők használható tudást kapnak, amire nap-
jainkban igen nagy igény van, hiszen a vendéglátás – turizmus
minden ország gazdasági életében húzó ágazat.
A diákok lelkesedése és érdeklődése örvendetes és ígéretes a
képzés jövője szempontjából.

Schwarcz Júlia, osztályfőnök

Régi új iskola
2014. augusztus 31-én ünnepi Istentisztelettel egybekötött

tanévnyitóval újra megnyitotta kapuit tanulóink előtt  re-
formátus iskolánk. A Szügyi Dániel Református Általános
Iskolát 2014. szeptember 1-jétől a Békési Református Egy-
házközség működteti.

A nyár folyamán iskolánkban fenntartóváltás történt. Ün-
nepi tanévnyitónkon igét hirdetett Katona Gyula esperes úr,
beszédet mondott Kovács Dániel főigazgató, a tanévet
Hajdu Andrea lelkészigazgató - iskolánk új vezetője - nyi-
totta meg.

A köszöntő beszédek után felavattuk kis elsőseinket, akik
izgatottan jöttek életük első tanévnyitójára. Nagy szeretettel
fogadták őket a diákok és a pedagógusok.         Vezetőség



dévaványai Hírlap - 16. oldal

autómentes Nap 2014.
Ötödik alkalommal rendeztük meg az autómentes napot dé-

vaványán. magyarországon idén 140 település szervezett erre a hétre
vagy erre a napra alternatív és tömegközlekedési módokat népsz-
erűsítő programokat.

Az idei év szlogenje: „A mi utcánk, a mi jövőnk!”
ennek jegyében igyekeztünk mi is összeállítani programunkat,

megtartva a már bevált elemeket, pl. környezetvédelmi, életmód és
kreSz totókat lehetett tölteni. idén rajzpályázatot hirdettünk, ame-
lyre sok szép, ötletes alkotás érkezett. a rajzok kiállításra kerültek a
program helyszínén.  az aszfaltrajzolás, ovis és népi jellegű játékok
kipróbálása mellett számos új szórakozási módra nyílt lehetőség.
ilyen volt például a fordítva működő kerékpár, amit hátrafelé kellett
hajtani ahhoz, hogy előre haladjon, illetve a készítője által egysz-
erűen „élmény biciklinek” keresztelt járgány. a gyerekek nagyon
élvezték a különleges bicikliket, és remekül manővereztek velük az
akadálypályán. lehetőség volt bmX, és egykerekű kerékpár
kipróbálására is.

a vidra Önkéntes járási mentőcsoport önkéntesei a művelődési
ház udvarán ügyességi játékkal várta az érdeklődőket. a rekesz-
torony építés igazi adrenalin növelő, bátorságpróba is volt egyben. 

a legapróbbak egész nap igénybe vehették az ugrálóvárat és a
bobo carokat, illetve a nagyobbak a gokartokat. a felnőttek kipróbál-
hatták, milyen bringóhintóval „utazni”. 

délután Ökrös barbara vezetésével, a helyi kangoo-csoport mu-
tatkozott be, felhívva a figyelmet az újfajta sportolási lehe-tőségre.

a délutáni programokon a felnőttek is találhattak maguknak lát-
nivalót. a már hagyománnyá vált régi és egyedi készítésű kerékpár
bemutatóra mindig érkeznek új, érdekesebbnél érdekesebb bringák.
az idén a legöregebb kerékpár egy 1937-es Schweizer Henrik bu-
dapest (SHb) nevű magyar gyártmány volt.

délelőtt és délután is volt lehetőség vérnyomás, vércukor, testsúly
és testzsír mérésre. az iskola védőnője pedig a gyógynövénnyel
készült saját készítésű szappanjait mutatta meg az érdeklődőknek,
népszerűsítve ezzel a népi gyógyászatot. akik az alternatív ener-
giaforrások után érdeklődtek, azok is kaptak felvilágosítást a nap-
kollektorok működéséről a grünpower cég helyi képviselőjétől.
illetve kiállította termékeit a helyi Szociális Szövetkezet is, akik pa-
pírhulladékból papírbrikettet gyártanak, illetve többek között
rongyszőnyeget is készítenek. a kézműves foglalkozást idén a „hul-
ladékból játék” témakör köré építettük. a karton csomagoló
anyagokból különböző játékokat, kirakókat, hűtőmágnest készíthet-
tek az érdeklődők. idén ismét népszerű volt az „1 perc és nyersz” tí-
pusú játék. a feladatokat a gyerekek nagy igyekezettel és élvezettel
próbálták teljesíteni. akinek sikerült, müzli szeletet kapott, akinek
nem, az egy almával vigasztalódhatott. természetesen nem marad-
hatott el a salátakóstolás, a dévaványai Hagyományőrző nők
egyesülete zöldség- és gyü-mölcssalátákat készített.

dévaványán az európai autómentes nap fő programja idén is a
„gurul ványa” elnevezésű kerékpáros felvonulás volt, amelyen is-
mételten sokan vettek részt, a jelentkezők száma ugyanis 964 fő volt,
amelyhez hozzá kell adnunk a gimnazisták népes csoportját (45 fő)
is. ők az indulás előtt érkeztek meg, ezért lemaradtak a regisztrá-
cióról. ők vezették a felvonulást jelmezekben, melyek három őse-
lemet szimbolizáltak – föld, víz, levegő, jelezve, hogy mire kell
vigyáznunk a jövőben.  a kerékpáros menet délután öt után pár per-
ccel valánszki róbert polgármester úr köszöntőjét követően indult
el. a megszokott útvonalat a résztvevők nagy száma miatt nem a
kerékpárúton, hanem a közúton tettük meg, melyet a polgárőrség és
a rendőrség biztosított. mint minden évben, most is tombolasorsolás
zárta a programsorozatot, melyen a beérkezéskor kapott sorszámmal
lehetett részt venni. az idén két felnőtt, és egy gyermek kerékpárt
sorsoltunk ki.  az elmúlt évekhez hasonlóan ismét nagy segít-
ségünkre voltak a civil szervezetek, az önkéntes segítők, a magán-
személyek, cégek, vállalkozók, az óvodák és az iskolák.

Mindenkinek nagyon köszönjük a támogatást és a részvételét!
Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni mindenkinek a

lelkesedését, aki eljött a rendezvényünkre!

Támogatóink voltak: nemzeti FejleSztéSi miniSztérium, valánSzki
róbert, agrodéva kFt., bartHa-agrár kFt., SzŰcS tibor, nagy éS tárSai
bt., váradi étkeztetéSi bt., dévaványa éS vidéke áFéSz, nyuzó bálint,
FÖldvári iStván, SzŰcS józSeF, vidra mentőcSoport, ÖkrÖS barbara éS
cSapata-kangoo, kÖrÖS-Sárrét turizmuSáért egyeSület, dévaványai
HagyományÖrző nők egyeSülete, nagycSaládoSok dévaványai
egyeSülete, tartóSbetegSégben élők dévaványai egyeSülete, dé-
vaványai polgárőrSég, balogH józSeFné SzikvÍzkéSzÍtő, berta edit,
mile magdolna, moldván jánoS-crazy group, papp tibor-kertéSzet,
nagy gábor mŰkőkéSzÍtő, tánczoS láSzló-HÚSbolt, kónya iStván-
zÖldSég gyümÖlcS, benkéné gyebnár judit-kuckó papÍr ÍróSzer,
manomarket, cSaba jánoSné, kiSS tibor-takarmánybolt, nagy gábor-
oáziS diSzkont, Sándor tünde, tótH edit, dékány enikő, cSatári tibor,
gábor jánoS, Szalay Sándor, lováSz judit FényképéSz, janó iStvánné,
bak kriSzián-méteráru bolt, bakó józSeFné-bakó bolt, nagy lajoSné-
drogéria, darvaSi iStván-Frézia virágbolt, kőSzegi jánoS-jóbarát
SÖrÖző, ugrai cSilla-óra ékSzer ajándék, made in papp Sport éS outlet
bolt, Furka lajoS, kónya miHály, kovácS edit-zÖldSég gyümÖlcS,
Szabó lajoS, mideczki jánoSné, nagyné Hőgye anita, nagy miHályné,
erdei virágbolt, Felina kFt., purger Ferenc-Harmadik Félidő SÖrÖző,
narancS turi, ácS angéla, banai pál-FlabeloS, FÖldeSi mariann-
HázépÍtők áruHáza, FÖldi trade kFt., boda Ferencné, cSatáriné
bereczki ágneS, nagy Sándor, budai Sándor, SzŰcSné Feke andrea,
StranSzki lajoSné, balogHné belanka mária, FarkaS antal, dámk
ványai ambruS általánoS iSkola, dámk óvoda, dámk mŰvelődéSi Ház,
dámk mÚzeum, Szügyi dániel reFormátuS elemi iSkola, tiSza kálmán
kÖzoktatáSi intézmény, dévaványai rendőrÖrS, dévaványa vároS
Önkormányzata

Az Autómentes Napi rajzversenyen díjat nyertek:
óvodás korcsoport:

1. bakó árpád gergő könyves k. u. óvoda
2. kéki natália eötvös u. óvoda

1-4. osztályosok:
1. bakó kornélia 2. a ványai ambrus ált. isk.
2. dékány anna lili 4. c ványai ambrus ált. isk.
3. Stranszki brigitta 4. c ványai ambrus ált. isk.

különdíj: Séllei adrienn 2. b ványai ambrus ált. isk.
Ferencz lilla 4. b ványai ambrus ált. isk.

5-8. osztályosok:
1. juhász evelin 6.a ványai ambrus ált. isk.
2. nagy endre 5.b ványai ambrus ált. isk.
3. mészár debóra 5. o Szügyi dániel református 
általános iskola

különdíj: magyar mirella 6. b ványai ambrus ált. isk.
rózsa anita 5. b ványai ambrus ált. isk.

A rajzok megtekinthetőek a Dévaványa Felemelkedéséért Köza-

lapítvány Facebook  oldalán. Szervezők

Kedves Lakosok!

Szeretettel várjuk ÖnÖket

2014.10.09. napján (cSütÖrtÖk) 16 órától

a polgármeSteri Hivatal nagytermében

megrendezéSre kerülő

orvos-beteg taLáLKozóra.
a rendezvényen jelen leSznek a dévaványán

dolgozó orvoSok, védőnők, 

illetve a gyomaendrődi vároSi egéSzSégügyi

intézmény vezetője dr. torma éva.

Jöjjenek el, kapjanak választ kérdéseikre!
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Hagyományőrző Nők Egyesülete
Programokban, élményekben gazdag volt a szeptemberi hónap

az egyesület életében.
Szeptember 5-én hajnalban kis csapatunkkal – 46 fővel – 3 napos

erdélyi útra indult el velünk Hornok Józsi busza.  Első állomásunk
Nagyvárad volt, ahol találkoztunk idegenvezetőnkkel Vass Judittal.
Ezután a Székesegyházat ill. annak egyházi kincseit néztük meg és
hallgattuk a hozzájuk kapcsolódó történelmi adatokat, regéket.
Nagyváradi sétánk a Püspöki palota kertjében fejeződött be. 

Szokás szerint Királyhágó volt a következő megálló. Többször
jártunk már itt, de a kilátás most is megfogott bennünket, ahogy
néztük az ismerős tájat, mi változott, mi maradt ugyanolyan. 

Élesden, ahol eddig mindig csak átsuhant a buszunk, pénzt váltani
álltunk meg. A rövid séta alatt a városközpontban egy lüktető
kisvárost ismerhettünk meg. 

Délután már eldalolhattuk: „Szép város Kolozsvár....” - mert
valóban szép! A Házsongárdi temető, a történelmi városrész Mátyás
király szülőházával, templomokkal, régi épületekkel, palotákkal, a
monumentális méretű Hunyadi szobor, előtte a térrel, mind-mind
ezernyi szemet és lelket gyönyörködtető látnivaló. És aztán mindez
fentről a Fellegvárból! A ragyogó napsütéses időben egész
Kolozsvárt beláthattuk! 

Festői szépségű hegyek és völgyek között este 7 óra tájékán
értünk Torockóra. Kádár Feri tárogatójával rögtön tudtára is adta az
ott lakóknak, hogy megérkeztünk. 

Torockó Erdély egyik legszebb falva, a Torockói-medencében a
Székelykő és az Ordaskő sziklavonulatának szűk völgyében fek-
szik. A Székelykő sziklatömbje alatt megbúvó település egyedi
stílusú, hófehérre meszelt házaival, egészen különleges népvise-
letével, és szívet melengető vendégszeretetével várt bennünket. Egy
kis felújított bányászház, egy ifjúsági szálló, az unitárius vendégház
adott otthont csapatunknak 2 éjszakára. 

Másnap úticélunk Torda volt. Elámultunk a sóbarlang szépségén,

délben a Tordai-hasadéknál székely babgulyást ebédeltünk, aztán a
vállalkozó kedvűek nekivágtak a Tordai-hasadéknak. Csodálatos,
néhol félelmetes volt végigmenni a hatalmas sziklafalak között,
keskeny sziklapárkányokon, lengőhidakon át a szakadék fölött, alat-
tunk a Hesdát-patak, amiben pisztrángok fickándoztak. 

Este az ifjúsági szálló közösségi termében gyűltünk össze, két
muzsikásunk, Kádár Feri és Tóth István előcsalogatták nótás ked-
vünket. Torockó kis település, a nótaszó messze elhallatszott, úgy-
hogy másnap este, szíves invitálásra a vendéglátó háziaknál
rögtönöztünk egy kis mulatságot.

Utolsó napunkat Torockón töltöttük. A bevállalósabbak a Székely-
kőre vették az irányt. A többiek az 1700-as években épült és még
működő vízimalmot, a múzeumot nézhették meg, sétálhattak,
gyönyörködhettek a csodálatos torockói népviseletben, templomba
mentek.  

Utolsó látnivaló a torockószentgyörgyi várrom volt. Akik még
bírták, felkaptattak a várromhoz, ahonnét csodálatos kilátás nyílt a
kis településre, a környező hegyekre. 4 órakor egy kései, kiadós
ebéd várt bennünket, torockói vendégszeretettel fűszerezve. Fárad-
tan, de tele élménnyel, sok gyönyörűséggel gazdagodva indultunk
haza. 

Kicsit kipihenve az út fáradalmait, máris itt volt a következő prog-
ram, a „GURUL VÁNYA” Autómentes nap, ahol már hagyo-
mányszerűen miénk a „SALÁTAVÁR”. Most nem csak salátával
kínáltuk a nagyközönséget, főztünk is. Egy üst paprikáskrumpli kol-
básszal volt az ebéd a segítőknek, szervezőknek, odatévedőknek
egyaránt. A  kerékpáros futam végén szokás szerint zsíroskenyérrel,
hagymával, paprikával, paradicsommal vártuk a résztvevőket.
Öröm volt látni, hogy minden ízlett, minden elfogyott. Jövőre több
zsíroskenyér kell! 

És hogy ne csak munkában, mulatságban is legyen részünk,
20-án Ecsegfalvára voltunk hivatalosak a szüreti mulatságra. 

Varga Istvánné

Tisztelt Szerkesztőség, kedves Dévaványaiak!
Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon szokás-e, de legalábbis

érthető-e, hogy valaki ismeretlenül levelet írjon így s olyan tárgy-
ban, mint amilyet, s ahogy most én teszem. Ám miután levelem tar-
talma köszönetet és hálát fogalmaz meg Önök felé, úgy döntöttem,
hogy mindenképpen megírom régóta készülődő soraimat, s
elküldöm akkor is, ha ez, ebben a formában rendhagyó.

Először tanárként, egy húszfős gyermekcsoporttal, majd többször
is visszatérő vendégként, immár családommal és barátaimmal
töltöttem el jónéhány napot az Önök városában, a Kurucz Porta
lakójaként. A hely szelleme, a Dévaványaiak kedvessége azonnal
megragadott. 

Sem diákjaimmal, sem az enyéimmel nem tudtam olyan helyre
menni (kovácsműhely, seprűkészítő-kosárfonó, művelődési ház,
fazekasműhely, Bereczki-ház, múzeum, strand, pizzéria, cukrászda
és fagylaltozó, nemzeti park...), ahol ne fogadott volna a ványaiak
embersége, vendégszeretete. Köszönet és tisztelet a város lakóinak
mindezért!

Örömmel tölt el, hogy van egy hely számunkra a világon, ahol
messze is otthon lehetünk. Ahol meseszép a tengersík vidék, s min-
den csupa program és lehetőség: hallgathatunk citeramuzsikát,
portyázhatunk "Kuruczékkal"; vagy ahol először voltunk dobfesz-
tiválon, vagy először ettünk birkapörköltet. Ahol a Kurucz Portán
áll még a gémeskút, s este begyújtunk nemcsak a kemencébe, hogy
süljön a kenyérlángos, de a mesekályhába is, hogy teljék a szóra
még, mely összefűz bennünket.

Ahol diákjaimmal akármerre mentünk, mindenütt köszönnek és
visszaköszönnek az emberek, ahol a szomszéd néni az utcai
kispadon ülve mindig érdeklődik hogylétünk felől; ahol a fagylaltos
bácsi kacsintva újabb gombócot nyom a tölcsérre csak úgy, ked-
vességből. Ahol a gyerekek nem csupán szállást kapnak a nyári
táborban, de szívet, valódi törődést, igazi, pedagógiailag elhivatott
foglalkozást is a háziaktól. Egyszerűen jó Önöknél lenni.

Sokfelé járjuk az országot és határon túli hazánkat is, ám Dé-
vaványa az a hely, ahová mindannyiszor szívesen térünk vissza!

Kívánom a ványai embereknek, hogy mindig olyanok legyenek,
mint amilyennek megismertük őket. Hiszem, hogy annak a
nemzetnek van jövője, akik azt a tartást, erőt, hitet és barátságot
hordozzák, amire Önök adnak példát.

Tabajdi Viktória

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 szük-
séges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya.
Amennyiben rendelkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük,
azt is hozza magával! Szűrési napok: kedd, szerda és péntek.

Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06 66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért 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
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Nyitott műhely
igazán különleges hangulatban telt a szeptemberi nyitott műhely.
szép lassan mindenki megérkezett, és sokan hoztak is magukkal
verseket, rajzokat, festményeket, szebbnél szebb kézzel készített
ékszereket, még egy gyönyörűen hímzett párna is előkerült. Min-
denki örömmel mutogatta kincseit, lelkesen meséltek az alkotás
folyamatáról. Vendégünk is volt, adameczné ladányi Viktória,
aki gyönyörű hangjával, dalával megnyerte a Beolvízió dal-
versenyét. Viki mesélt magáról, a kezdetekről, a versenyről, il-
letve terveiről. ami ezután következett, azt csak nagyon nehezen
tudnám szavakkal leírni. aki hallott már énekest élőben énekelni,
úgy, hogy karnyújtásnyira áll tőle - a hang betölti a kicsiny teret,
mindenhol ott van -, az tudja, miről beszélek. Viki előadott egy
megzenésített költeményt ( a festett lány című régebben írt
versemet), szárnyalt a hangja, és ő is a dallal. Mindenkinek
nagyon tetszett, és egyetértettünk abban, hogy szükségünk van a
nyitott műhelyre, hiszen ilyen tehetséges embereket ismerhetünk
meg, akikről talán eddig nem is tudtuk, hogy köztünk, Dé-
vaványán élnek. LegközeLebb október 17-én 17 órakor

taLáLkozunk, egy kis ízeLítő a terveinkbőL: gyümöLcsöket, s
nem utoLsó sorban rímeket faragunk. mindenkit szeretet-
teL várunk! további tájékoztatás a nyitott műhely facebook
oldalán, vagy a ladányi Mihály könyvtárban!

Giriczné Gyányi Mária
olvass tovább: http://hegyezo-magazin.webnode.hu/news/szeptemberi-nyitott-muhely/

Meghívó!
szeRetne baRátaivaL eLtöLteni egY keLLemes estét?

eRRe ismét LeHetősége Lesz! 

A NAgycSAládoSok

dévAváNyAi EgyESülEtE

szeRetetteL és tiszteLetteL Hívja meg önt és

kedves csaLádját 2014. októbeR 11-én szombaton

19 óRai kezdetteL taRtandó báLjáRa!

rendezvény helyszíne: vadászház (Dv., kossuth u. 36.)

menü: tyúkhúsleves, marhapörkölt 

desszert: Házi készítésű sütemények

vacsorajegy ára: 2200.-ft/fő gyermek 1400.-ft/fő  

A jó hangulatról Bak Krisztián gondoskodik!

Tombolatárgy felajánlásaikat szívesen fogadjuk !

Visszajelzéseket személyesen, vagy az 

alábbi telefonszámon várjuk: 0670/389-94-38 

Szarka István elnök

kónya sánDornÉ erDős julianna

És ükunokája aDaM Harun

uluDag, aki 2013. noVeMBer

30-án született. ÉDesanyja

illiCH sziglinD, ÉDesapja uluDag

Can.

gratulálunk!

Sakk
XX. veszPRémi nYáR

nemzetközi sakkveRsenY
a huszonkilenc fős mezőnyt szlovák és

magyar játékosok alkották. a hét fordulós
versenyt veretlenül egy döntetlent játszva
sikerült megnyernem.

végeredmény :
1. fekete albert 6,5
2. szakács Dániel 5,5
3. olteán gusztáv 5
4. szunyogh istván 5
5. szabó Benjámin 4,5
6. árvai eszter 4,5
19. fekete ágnes 3

beRekfÜRdői ősz nemzetközi
sakkveRsenY

Három vereséggel kezdve nem volt esélyem
a dobogós helyezésre. jó hajrámnak köszön-
hetően örülhettem a holtversenyes negyedik
helynek. 

a ,,B" csoportban fekete ágnes 4,5 ponttal
a tizedik helyen végzett a negyven fős
mezőnyben.

végeredmény : 7 forduló 
1. samu sorin Mihai / románia / 5
2. Viktor ianov / ukrajna / 5
3. Balla tamás / románia / 5
4. Borsavölgyi tamás 3,5
5. gál Hanna krisztina 3,5
6. leviczky tibor 3,5
7. fekete albert 3,5
8. Mózes ervin / románia / 3
9. trajber Csaba dr 1,5
10. egyed zsolt 1,5

nemzetközi baRátságos
csaPatméRkőzés , szePsi

a tavaly őszi, dévaványai mérkőzés vissza-
vágóját játszottuk le szeptember hatodikán
szlovákiában. az akkori döntetlen ered-
ményt /6 - 6/ szerettük volna győzelemre
változtatni. sajnos szász jános, csapatunk
egyik meghatározó játékosa nem tudott

velünk tartani, mert békési csapatával nB ii-
s mérkőzésen szerepelt ebben az időpontban.
Vendéglátónknak is a győzelem elérése
lehetett a célja, mert a tavalyi csapatukat ala-
posan megerősítették. ezzel sikerült is nekik
nagy küzdelem után fölénk kerekedniük.

6,5 szepsi - Dévaványa 3,5
Csapatunk tagjai voltak: fekete albert,
Balogh Dávid, fekete ágnes, rácz imre és
feke nándor. Fekete Albert

Újszülött

2014.08.30-án született

zrena Dorina.
ÉDesanyja nagy ilona.
ÉDesapja zrena józsef.

gratulálunk!

Házassági évforduló
“A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni,
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet.” Goethe

Rizmann LászLó és HeRmeczi iLona

50. Házassági évfoRduLója aLkaLmábóL

őszinte szeRetetteL köszönti és jó egészséget,

vidám, boLdog éLetet kíván: gizi, andi, misi és vivi
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Anyakönyvi hírek
Születések:
Buzi Katalin és Tar zsolt fia Dániel,
Kónya Judit és csóré csaba fia márk
és lánya Vivien, Nagy Ilona és zrena
József lánya Dorina, Varga márta és
Rabi lászló lánya Nóra, ordas éva és Farkas Ferenc fia
lázár, Bereczki Ildikó és Kiss zoltán lánya Dorina zse-
lyke, Túri Erzsébet és maróti Ferenc lánya Hanna
Halálesetek:

Hámori István 1944
Az elhunytak nevei abban az esetben kerülnek be az

anyakönyvi hírekbe, ha a hozzátartozó jelzi számunkra.

Megemlékezés
"Örök álmodat őrizze nyugalom,

Szívünkben élni fogsz,

Mert szerettünk és hiányzol nagyon"

FáJó SzíVVEl EmléKEzüNK

KoVácS mIHály HAlálá-
NAK 5. éVFoRDulóJáRA.

Édesanyád, Tibor és Zoltán 
családja és a Keresztszüleid

Köszönetnyilvánítás
"Egész életeden át dolgozva éltél, 
Bánatot ránk hagyva hirtelen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemeidet,
Megpihenni tért dolgos két kezed.
Nagyon fáj a szívem, hogy örökre itt hagytál,
Hiába várunk vissza, többé soha nem jössz te már."

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonok-
nak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik Darvasi Zsig-
mond temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, gondolatban elbúcsúztak tőle, részvétükkel mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

"Csendesen alszik, megpihent  végleg,
angyalok bölcsője ringatja már.
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
emléke szívünkben otthont talál..."

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

A gyászoló család

Megemlékezés
„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt,
az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza
Jézus által, vele együtt.” (1Thessz 4,14)

Fájó szívvel emlékezünk az egy évvel ezelőtt

elhunyt feleségre és édesanyára, Szilasi

Józsefné Papp Ibolyára.

A gyászoló család

Megemlékezés
"Akit igazán szeretnek, az nem hal meg,

csak fáradt szíve pihenni tér,

de emléke szívünkben örökké él."

Fájó szívvel emlékezünk Bakos Jánosné Farkas

Etelka halálának 1. évfordulójára.

Szerető szülei testvére és párja, fia és párja és férje

Még mindig lopják a virágokat a temetőben!
Azt még lenyeltem, hogy a vágott virágokból kiemeltek pár
szálat, de azt, hogy élő, cserepes, kaspóban ápolgatott tuját el-
lopták a gyermekem sírjáról, nem tudom feldolgozni. Nem az
értéke miatt, hanem azért, mert 150 km-ről rokonok hozták a
sírra. Kérem, aki ellopta vagy bosszúból eltüntette, vigye vis-
sza! Szégyellje magát, egy büntudatlan, kiszáradt lelkületű
ember. Remélem, a Jó Istennek gondja lesz rá!
Sorstársak, figyeljük szeretteink sírja körül settenkedő, rosszin-
dulatú emberek, megjelenését, és jelezzük a temetkezési vál-
lalkozás dolgozóinak. 

Egy szomorú és beteg édesanya

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiírta az
„A” és „B” tipusú BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjpályázatot 2015. évre. A pályázati kiírás
és a bírálati szabályzat a devavanya.hu oldalon elérhető. A pá-
lyázat beadási határideje: 2014. november 7.
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói re-
gisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pá-
lyázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az
EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://www.eper.hu/eper-
bursa/paly/palybelep.aspx). A személyes és pályázati adatok
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül.

Öregfiúk mérkőzés

2014. október 5. (vasárnap) 10 óra

Dévaványa, Sportpálya

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Labdarúgás
Újabb 3 mérkőzéssel folytatódott a 2014/15-ös megye első osztály
labdarúgó idénye. Közben a hazai megrendezésű Dévaványa –
Tótkomlós mérkőzés sajnos a pálya használhatatlansága miatt el-
maradt, amit majd egy későbbi időpontban fogják pótolni.
Előreláthatólag az új időpont 2014. október 29. (szerda) 13:30 –
kor. A kezdeti lendület után nagyon rosszul folytatódott a bajnokság
a ványai csapat számára, hisz a lejátszott 3 mérkőzésből mind a
hármat elvesztette, és ezzel a 14 helyre csúszott vissza. Semmi
messzemenő következtetést még nem lehet vonni, hisz még nagyon
sok mérkőzés van hátra a bajnokságból. Ne feledjük, hogy a ványai
csapat mindössze 4 pontra van az ötödik helyezettől, és még egy
elmaradt mérkőzése is van. Reméljük, hogy a csapat mielőbb
visszatalál a győzelem útjára, hogy újra megörvendeztesse lelkes
szurkolói táborát. 
DÉVAVÁNYA – KONDOROS 0–6 (0–2)
Dévaványa: 250 néző V.: Gyuga Zsolt
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B., (Pálfi J.), Séllei L., Kálai B.,
Czakó I., Bakó B., Kovács F., (Séllei D.), Nyíri J., (Ungi A.),
Adamecz I., Kéki Cs., Molnár J.
Edző: Tagai Attila – Sajnos nem tudtuk megnehezíteni az osztály
legerősebb csapatának a dolgát. A játék minden elemében felülmúl-
tak minket, és még ilyen arányban is megérdemelten győztek.
A meccs pikantériáját az adta, hogy az elmúlt bajnokságban mind-
két gárda ezüstérmes volt a maga osztályában. Fokozta a
várakozást, hogy a második vonalból visszakapaszkodó hazaiak
eddig nem keltettek különösebben csalódást, a Kondoros pedig po-
tenciális bajnokesélyesként kezdte a pontvadászatot. Miként
Ványán is nagyon bekezdtek: Szabó Tamás korai találata pedig a
megfelelő magabiztosságot is megadta számukra. Nem mondható
el ugyanez a helyi labdarúgókról, akik a megilletődöttség mellett
önbizalmukat is elvesztették. A félidő derekát átlépve született Ha-
rangozó-találat tovább rontotta az összhatást, de ekkor még volt
tartásuk a vendéglátóknak. A bajok szünet után kezdődtek, amikor
a nagy kedvvel játszó Miklya hamarjában kétszer beköszönt
Kálmán kapusnak. Ezt követően teljesen reményvesztetté váltak a
ványaiak, soraikban nagy volt a tanácstalanság. Mindent jól
jellemzett, hogy a hazaiak még büntetőből sem tudták bevenni Ka-
jári kapuját. A végére maradt még egy kiállítás és két gól. Mindez
nem okozott zavart a kondorosiak soraiban, akik a végén tíz em-
berrel is „berámoltak” még kettőt a széteső hazai védelem
asszisztálása közepette. 
MEZŐHEGYES – DÉVAVÁNYA 7–2 (3–1)
Mezőhegyes: 150 néző. V.: Mihálik Pál 
Dévaványa: Kálmán L., Séllei L., Furka Zs., Czakó I., Juhász D.,
Bakó B, (Szalai B.), Ernyes R., Nyíri J,(Diós K.), Adamecz I., Kéki
Cs., Molnár J., (Pálfi J.). Gólszerző: Ernyes R. 2
Edző: Tagai Attila – Ma megérdemelt hazai győzelem született.
Fél órán keresztül állta eredményesen a hazai rohamokat az újonc
ványai együttes, azonban Ács Levente első gólja mintha megtörte
volna a hitüket. A hazaiak legjobbja ezt követően újra gyorsan két-
szer mattolta Kálmán kapust a szünetig, és még egy védelmi ki-
hagyás is belefért, amit a másik oldalon Ernyes is góllal büntetett.
A térfélcsere után is lendületben maradtak a hegyesiek, míg a
vendég zöld-fehérek erejéből a védekezés mellett csak egy-egy
kontrakísérletre futotta. Az első félidőhöz hasonlóan, az utolsó tíz
percre alaposan felpörögtek az események: Ernyes szépítésére
hárommal válaszoltak a nagy kedvvel játszó helyiek, újabb maga-
biztos sikert aratva pályájukon.
MÉHKERÉK – DÉVAVÁNYA 3–2 (2–1)
Méhkerék: 270 néző. V.: Barta Tibor.
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B., Séllei L., Kálai B., Juhász D.,
(Pálfi J.), Bakó B., Ernyes R., Diós K., (Nyíri J.), Adamecz I., Kéki
Cs., Molnár J., (Czakó I.).  Gólszerzők: Kéki Cs., Kálai B.
Edző: Tagai Attila - Csak saját magunknak köszönhetjük, hogy pont
nélkül távozunk Méhkerékről, hisz az utolsó utáni pillanatban lőtték
be a győztes gólt.
Jók: Kéki Cs., Adamecz I., Ernyes R., Kálai B.
Kölcsönös kapufaváltással indult a meccs, aztán egy bal oldali sza-
badrúgásra Berényi emelkedett a legmagasabbra, és a tizenegyes

pont magasságából a kapu jobb oldalába fejelt. A ványaiak egyen-
lítése sem váratott sokáig. Tíz perccel később a szemfüles Kéki
csent el rövid átadást, majd a tizenhatosról kipúpozta a hálót. Nyílt
játék közepette bő félóra elteltével vették vissza a vezetést a
házigazdák Sztojka jó helyzetfelismerése révén. A szélső két em-
bert becsapva került helyzetbe, és 14 méterről a hosszú sarkot lőtte
ki. Szünet után visszább fogták magukat a csapatok, inkább a biz-
tonságos védekezést szem előtt tartva. A ványaiaknak kellett
kezdeményezniük, és ennek a hajrában meg is lett ennek az ered-
ménye, egy szöglet utáni kavarodást követően Kálai a bal oldalról,
10 méterről vette be Patka kapuját. Ezt követően megélénkült a
meccs, és a hazaiaknak még maradt annyi idejük, hogy megszerez-
zék a győztes gólt a csereként beálló Sós M. révén. Ezután már
csak középkezdésre maradt idő. Nagyon fájó vereség volt.
Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:

M GY D V
1. Kondoros 7 7 0 0   (26-0) 21 pont
2. Orosházi R   7 6 0 1  (21-6) 18 pont
14. Dévaványa 6 2 0 4  (10-20) 6 pont
Az ifjúsági csapat eddigi eredményei: 
Dévaványa – Kondoros 1-2 (0-2)
Gólszerző: Faragó N.
Mezőhegyes – Dévaványa 1-1 (1-0)
Gólszerző: Papp V.
Méhkerék – Dévaványa 1-7 (1-2)
Gólszerzők: Kovács Z. 3, Séllei D. 2, Kovács F., Gubucz V.
Az ifjúsági csapat jelenlegi állása a táblázaton:

M GY D V
11. Dévaványa: 6 2 1 3   (17-11) 7 pont 

Köszönjük minden olyan kedves labdarúgó kedvelő és szerető sport-
társaknak, akik valamilyen formában segítik a csapatot, hogy minél
előkelőbb helyezést tudjon elérni! A szurkolóinknak a nem minden-
napi biztatást, ami a csapatot nagyban segíti a jó szereplésben. Ha
valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, látogasson el
az alábbi honlapra: www.devavanyase.gportal.hu 
A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkormányzat, Harmadik
Félidő Söröző, Parola Mihály, Darvasi Sándor, Mideczki Zoltán,
Kőszegi János, Czakó István, Tagai Attila, Dr. Nagy László, Prokics
László, Valach Piroska, Takács Gyula, Váradi Károly, Dékány
József, Kiss Károly és családja, Balogh István, Pervanov Ádám,
Fazekas Gyula, Papp Marcell, Feke Tibor, Papp Sándor, Pengő
Imre, Marton Lajos, Nagy Gábor (Kékteve), Vakarcs Sándor, Papp
László, Takács István, Kovács András, Faragó Zsigmond, Tóbiás
Gábor, Vaszkó Imre, Papp Zsigmond, Csordás Ferenc, Pálfi János,
Furka Lajos, Gyányi Lajos, Mobilimpex Kft. (Zsiványtanya koc-
sma), 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 

Fogadj örökbe te is egy fát!
Várjuk családok, baráti társaságok, óvodai és iskolai csoportok,
civil szervezetek jelentkezését, akik szívesen örökbe fogadnának
egy, vagy akár több fát is. A fákat közösen, a lakosság segítségével
október 25-én, rossz idő esetén pedig október 26-án vagy november
2-án ültetnénk el a Szérűskert és a Bánomkert utcák között elterülő
földterületen. Örökbefogadási szándékukat október 19-ig jelezhetik
telefonon a 483-100/119 melléken, vagy személyesen a polgármes-
teri hivatal titkárságán, illetve e-mailen az onkormanyzat@deva-
vanya.hu címen. Az ültetésnél megköszönünk minden segítő kezet,
várunk mindenkit, aki részt kíván venni egy ilyen nemes akcióban.
A fákat Havancsák László felajánlásából az önkormányzat biz-
tosítja, viszont ásót, lapátot kérjük, hozzanak magukkal! Legyen ez
egy egész települést megmozgató összefogás, szépítsük együtt
városunkat!
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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

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!

Köszönet!

Ezúton is köszönetet mondunk 
Bere Ferencnek  2014. 08. 29-30-31-ei

kitartó  és megtisztelő, házavatón tett
munkájáért. Hálás köszönet!

Makra Ferenc és párja, Eszti

Birkózó hírek
2014. szeptember Nemzetközi meghívásos szabadfogású

birkózó verseNy, szerbia

Négy nemzet vett részt a versenyen, ami nagy létszámot pro-
dukált. Két versenyzőt indítottam, Kovács Ádám és Herda Attila
személyében. Mindkét súlycsoportban 16-an mérlegeltek be,
Ádám a döntőig menetelt. A hazai pálya előnyét élvező birkózótól
azonban kikapott, így második helyezést ért el.  Attila a csoport-
meccsen egy vereséget gyűjtött be, így "csak" a harmadik helyért
tudott birkózni, amit magabiztosan megnyert. Idén már sokadjára
bizonyították, céltudatos edzésmunkával lehet csak a legjobbak
közt lenni, ami pozitív kihatással van a civil életünkben is.
Tapasztalataim szerint az lehet jó sportoló, jó tanuló, akit az
egyéni motiváció végig kíséri. Természetesen szülői segítség
nélkül nem sikerülne, nem anyagi jellegű, inkább mentális segít-
ségre gondolok.

a birkózás dél-alföldi régiójáNak vezetői dévaváNyáN

taNácskoztak

Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megyei birkózó szakosztály-
vezetők és edzők részvételével tartottak szeptember 18-án a dé-
vaványai Vadászházban költségvetési megbeszélését. A 2015-re
tervezett versenynaptárt tárgyaltuk meg és egyéb nem napirendi
pontokról volt szó. A birkózó szövetségtől megtisztelt bennünket
Kálmán Tibor úr is, aki beszámolt a pályázati lehetőségekről,
amit nagy érdeklődéssel figyelt mindenki. Nagy megtiszteltetés
városunknak, hogy a rendezés jogát megkapta. A megbeszélésen
részt vett Poór László, a dél-alföldi régió vezetője és Hencz
Gyula, a Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke is. A
résztvevők nevében is köszönjük Valánszki Róbert pol-
gármesternek, hogy a találkozót megnyitotta, és a Vadásztár-
saságnak, hogy a helyszínt biztosította számunkra. Az esemény
igazi, sárréti birkapörkölt elfogyasztásával zárult, melyet  Balogh
Zsigmond ajánlott fel. Köszönjük!

Kovács Zsolt edző
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fiGYeleM! lapzárTa
2014. oKTóber 27., 16 óra!!!

a hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba DigiTÁliS formÁBaN a határidő be-
tartásával! Csak az október 27-ig beérkezett cikkek jelennek
meg az újságban! a határidő után érkezőket a következő lap-
számban tudjuk megjelentetni! megértésüket köszönjük!
minden hirdetés leadható a Bereczki Imre Helytörténeti
gyűjteményben (Dévaványa, széchenyi u. 8.).
köveTkező SzÁm megJeleNéSe:NovemBer  7.

a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

DévavÁNyai hÍrlap-Dévaványa város önkormányzata
tájékoztató lapja. kiadó: Dévaványa város  önkormányzata,
5510 Dévaványa, hősök tere 1. eng. szám: 3.4.1.1739/1999.
Szerkesztőség: 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 mó ft.
2 szoba összkomfort, 2 kazános közp. fütéses ház a körösladányi úton 6,5 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 5 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.   
2,5 szobás, teljes komfortos, felújított ház, 2 kazános közp. fűtéssel, a zrinyi úton 6,8 mó ft.
2 szobás, km. téglaház, hőszigetelt, teljes komfort, gázkonvektoros, a Damjanich úton 4,5 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. október 10.  (péntek) 1700 óra 
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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

Gyógymasszőr
Erdősné Cmarkó Ilona
06-20/402-2458

Svédmasszázs: izomlazító, 
fájdalomcsillapító

Narancsbőr kezelése köpöllyel,
testtekercseléssel

Denevér-pad: gerincpanaszok
kezelésére

Porckorongsérv, gerincferdülés, csi-
golyaelcsúszás, egyéb degeneratív
elváltozások, nyaki és deréktáji fáj-
dalmak enyhítésére, megszűntetésé-
re; gerinc és az izomzat nyújtására. 
A hét minden napján, kora reggeltől

a késői órákban is, előzetes

egyeztetéssel, szeretettel várom!

Tűzifa
fűrészeléséT

traktoros

szalagfűrésszel vállalom.
Tel: 06-30/283-1989

Jakus János egyéni vállalkozó

Halottak napja
November 1.






