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Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára
kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját.
Ezen a napon Dévaványa település választópolgárai a korábbi négy
év helyett már öt évre megválasztják a település polgármesterét és
nyolc önkormányzati képviselőjét, valamint a megyei közgyűlés
tagjait. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanarra a napra tűzte ki a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános
választását is. Településünkön a roma nemzetiség választja meg a
három önkormányzati képviselőjét. Az alábbiakban a teljesség
igénye nélkül a megváltozott jogszabályokra tekintettel a választási
eljárás szabályai kerülnek ismertetésre.
NÉVJEGYZÉKI KÉRELMEK
A választópolgár a választáson eldöntheti, hogy a lakcímén vagy a
bejelentett tartózkodási helyén kívánja gyakorolni választójogát. Aki
a tartózkodási helye szerinti polgármesterre és egyéni képviselőjelöltre akar szavazni, az átjelentkezésre irányuló kérelmet
nyújthat be. Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi lakcíme mellett bejelentett magyarországi tartózkodási
hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy
- tartózkodási helyét 2014. június 23-ig létesítette és
- tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig,
2014. október 12-ig tart.
Tekintettel arra, hogy az átjelentkezés csak a tartózkodási hely szerinti szavazókörbe lehetséges, a más választókerületben, településen
lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező és a szavazás napján
kórházban tartózkodók, fogvatartottak, stb. most nem tudják
szavazati jogukat gyakorolni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését
követően, de legkésőbb 2014. október 10. napján 16.00 óráig kell
megérkeznie a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási
irodához (a továbbiakban: HVI). Az átjelentkező választópolgár
ugyanezen időpontig vonhatja vissza a kérelmét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
során is lehetőség van mozgóurna igénylésére. Mozgóurna iránti
kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolva van.
A mozgóurnát a választópolgár kérheti
- a lakóhelyére,
- átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy
- a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör területén
található egyéb címre.
A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de
legkésőbb 2014. október 10. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie
ahhoz a HVI-hez, amelynek a szavazóköri névjegyzékében szerepel
a választópolgár, vagy a kérelem a szavazás napján, legkésőbb 15
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz is benyújtható.
A továbbiakban is lehetősége van a választópolgároknak a központi
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtására. A választópolgár
kérheti nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét 2014. szeptember
26. napjáig, fogyatékosságára tekintettel segítséget igényelhet annak
érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát, illetve a személyes
adatok kiadását megtilthatja. A kérelmek bármikor benyújthatóak és
törölhetőek.

A kérelmeket írásban – személyesen, levélben, az ügyfélkapun vagy
a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) – keresztül
lehet benyújtani. A kérelmeknek kötelezően tartalmazniuk kell a
választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét,
valamint személyi azonosítóját.
A mozgóurna iránti kérelem meghatalmazott útján is benyújtható az
alábbiak szerint:
- a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni,
- a meghatalmazott útján történő igénylés esetén a mozgóurna iránti
kérelmet a meghatalmazottnak kell aláírnia.
A névjegyzékkel kapcsolatos formanyomtatványok letölthetőek a
www.valasztas.hu honlapról, továbbá átvehetőek a Dévaványai
Helyi Választási Irodánál (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. – Hivatal
I. épület 14. sz. iroda).
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
A települési nemzetiségi önkormányzati választásra csak azokon a
településeken és nemzetiségekre vonatkozóan kerül sor, ahol a 2011.
évi népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát
az adott nemzetiséghez tartozónak. Így Dévaványa településen roma
nemzetiségi önkormányzati választásra kerül sor, mivel nyolc jelölt
indul, és a megválasztható képviselők száma három. A nemzetiségi
önkormányzati választáson való részvételhez elengedhetetlen a
nemzetiségi regisztráció, ugyanis csak az adott nemzetiség tagja indulhat jelöltként, ajánlhat jelölteket, illetve szavazhat a jelöltekre. A
nemzetiségi regisztráció a már korábban említett központi névjegyzéki kérelem útján történhet. A választópolgár csak egy nemzetiség
tagja lehet egyidejűleg, azonban annak nincs akadálya, hogy a korábbi nemzetiségi hovatartozás törlését követően másik nemzetiség
tagjaként vegyék nyilvántartásba. A nemzetiségi re-gisztrációt bármikor be lehet nyújtani, azonban a regisztráció csak akkor kerül
átvezetésre a szavazóköri névjegyzéken, ha legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig beérkezik a kérelem a HVI-hez.
A nemzetiségi önkormányzati választáson a választópolgárok egy
külön létrehozott nemzetiségi szavazóhelyiségben szavazhatnak,
amely Dévaványán a Művelődési Házban (5510 Dévaványa,
Gyöngy u. 8.) kerül kialakításra.
Bejelentett tartózkodási helyre történő átjelentkezésre és mozgóurna
igénylésére a nemzetiségi önkormányzati választás során is van
lehetősége a választópolgárnak, a kérelmek benyújtásának szabályai
korábban leírtakkal azonosak azzal, hogy az átjelentkezés a
nemzetiségi választásra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására együtt történik.
SZAVAZÁS
A választás napján a szavazóhelyiségek 6 órától 19 óráig állnak nyitva a szavazás lebonyolítása érdekében.
Ön személyesen szavazhat, az értesítőben megjelölt helyen és
időben.
A szavazásra vigye magával személyi igazolványát, amennyiben
lejárt, úgy helyette útlevelét vagy jogosítványát is elfogadják. Mindenképp vigye magával lakcímkártyáját is.
A polgármester választása érdekében a szavazólapon érvényesen
szavazni csak egy jelöltre lehet.
A települési önkormányzati képviselők választása érdekében a
szavazólapon érvényesen szavazni legfeljebb nyolc jelöltre lehet.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
érdekében a szavazólapon érvényesen szavazni legfeljebb három
jelöltre lehet.
A szavazólapon már nem ábécé sorrendbe kerülnek feltüntetésre a jelöltek, illetve listák, hanem a választási bizottság által
kisorsolt sorrendben szerepelnek. A Dévaványai Helyi Választási
Bizottság a sorrendet 2014. szeptember 8. napján kisorsolta,
melyeket a minta szavazólapokon olvashatnak.
A Dévaványai Helyi Választási Bizottság tagjai:
Dr. Hegedűs István – HVB elnöke
Dévaványa, Árpád u. 10. Tel.: 66/483-104
Fekete András – HVB elnök-helyettese
Dévaványa, Köleshalmi u. 14.
Tóth Erika – HVB tagja
Dévaványa, Körösladányi u. 68.
Rizmann Józsefné – HVB póttagja Dévaványa, Szeghalmi u. 13.
Kárpáti Zsuzsanna Margit – HVB póttagja
Dévaványa, Árpád u. 46/1.
A Dévaványai Helyi Választási Iroda címe, elérhetősége:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Telefon: 66/483-100
Szavazatszámláló Bizottságok:

Fax: 66/484-100
e-mail: onkormanyzat@devavanya.hu
A Dévaványai Helyi Választási Iroda tagjai:
Balogh Csilla jegyző
– a Helyi Választási Iroda vezetője Tel.: 30/619-0152
Szarka Andrea igazgatási irodavezető
– a Helyi Választási Iroda vezető-helyettese Tel.: 30/619-0157
Szűcsné Horváth Margit pénzügyi vezető
– a Helyi Választási Iroda tagja
Győrfi József informatikus – a Helyi Választási Iroda tagja
Szűcs Mariann – a Helyi Választási Iroda tagja
Szavazatszámláló Bizottságok jegyzőkönyvvezetői:
1. sz. szavazókör: Tóth Mihályné
Dévaványa, Árpád u. 46.
2. sz. szavazókör: Cserven Csilla
Dévaványa, Konrád u. 10.
3. sz. szavazókör: Kiss Ferencné
Dévaványa, Móricz Zs. u. 20.
4. sz. szavazókör: Gyuricza Sándorné Dévaványa, Sport u. 18.
5. sz. szavazókör: Fehér Józsefné
Dévaványa, József A. u. 3.
6. sz. szavazókör: Gyányi Irén
Dévaványa, Csokonai u. 8.
7. sz. szavazókör: Pócsik Eszter
Dévaványa, Bethlen G. u. 3.
8. sz. szavazókör: Ernyes Csilla
Dévaványa, Sarló u. 10.
800. sz. szavazókör: Toókos Mária
Dévaványa, Sas u.7.
Szűcs Ferencné
Dévaványa, Tompa u. 19.
Salánkiné Mészár Mária Dévaványa, Eötvös u. 61.

1. Szavazókör: Könyves K. u. Óvoda
Dévaványa, Könyves K. u. 13/2.
Tagjai: Berczi Sándorné
Dévaványa, Bethlen G. u. 10.
Horváthné Balogh Éva Dévaványa, Szeghalmi u. 66.
Juhász Tamás
Dévaványa, Zöldfa u. 16.
2. Szavazókör: Vass-telepi Iskola
Dévaványa, Szeghalmi út 12.
Tagjai: Szabó Józsefné
Dévaványa, Rákóczi u. 52/1.
Furka Lászlóné
Dévaványa, Bajcsy Zs u. 16.
Kiss Péterné
Dévaványa, Zrínyi u. 134.
3. Szavazókör: Kossuth u. Óvoda
Dévaványa, Kossuth L. u. 5.
Tagjai: Vassné Csontos Etelka Dévaványa, Eke u. 5
Szalai Ildikó
Dévaványa, Kossuth u. 32.
Csekő Katalin
Dévaványa, Hajós u. 6.
4. Szavazókör: Ványai Ambrus Általános Iskola
Dévaványa, Vörösmarty M. u. 4-6.
Tagjai: Imréné Szűcs Erika
Dévaványa, Rákóczi u. 57.
Süle Lászlóné
Dévaványa, Kisfaludy u. 9.
Mészár Anett
Dévaványa, Széchenyi u. 34.
5.Szavazókör:Körösladányi úti Iskola
Dévaványa, Körösladányi út 1.
Dévaványa, Köleshalmi u. 18.
Tagjai: Bereczki Árpádné
Tóthné Bere Mária
Dévaványa, Kör u. 13.
Janó Istvánné
Dévaványa, Petőfi u. 37.
6. Szavazókör: Művelődési Ház
Dévaványa, Gyöngy u. 8.
Dévaványa, Zrínyi u. 61.
Tagjai: Balogh Aranka
Tóth Julianna
Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1.
Tóthné Túri Kitti
Dévaványa, Vajda u. 4.
7.Szavazókör: Családsegítő Szolgálat
Dévaványa, Eötvös u. 44.
Dévaványa, Bartók B. u. 10.
Tagjai: Barna Sándorné

8. Szavazókör: Hajós u. Óvoda
Dévaványa, Hajós u. 26.
Tagjai: Brakszatóriszné Seres Margit Dévaványa, Hajós u. 24.
Kecse Marianna
Dévaványa, Tompa. u. 18.
Galgóczi Lászlóné
Dévaványa, Május 1. u. 15.
800. (Nemzetiségi) Szavazókör: Művelődési Ház
Dévaványa, Gyöngy u. 8.
Tagjai: Szitásné Gőz Csilla
Dévaványa, Hajós u. 24.
Tóth Éva
Dévaványa, Tompa. u. 18.
Séllei Tünde
Dévaványa, Május 1. u. 15.
Póttagok:
Dékányné Szalai Katalin
Nagyné Hermeczi Erzsébet
Bereczki Ildikó
Balog Gézáné
Kovács Éva
Oláhné Szűcs Krisztina
Szabó Gyuláné
Somogyi Regina
Kovács Mihályné
Papp Gergő
Tóth Edit
Elek Mária

Dévaványa, Rákóczi u. 14.
Dévaványa, Hunyadi u. 29.
Dévaványa, Báthory u. 14.
Dévaványa, Nap u. 10.
Dévaványa, Zrínyi u. 61.
Dévaványa, Hold u. 20/4.
Dévaványa, Deák F. u. 79/1.
Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. II. em. 8. aj.
Dévaványa, Hunyadi u. 122.
Dévaványa, Szeghalmi út. 119/1.
Dévaványa, Gyöngy u. 6.
Dévaványa, Körösladányi út 89.

Tisztelt Választópolgárok!
Amennyiben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásával, illetve a nemzeti önkormányzati képviselők
választásával kapcsolatosan a fentieken túl további információkra
lenne szüksége, úgy a Dévaványai Helyi Választási Iroda tagjai állnak rendelkezésére. Kérem, forduljon hozzánk bizalommal!
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Balogh Csilla HVI vezető

Polgármester jelöltek

- 2014. október 12.

Tisztelt Dévaványai Lakosság!
Köszönöm azoknak a dévaványai polgároknak, akik
aláírták az indulásomhoz szükséges gyűjtőíveket, annak
érdekében, hogy induljak 2014. október 12-én, a helyi
választásokon, immáron polgármester- és képviselőjelöltként.
36 éves független jelölt vagyok, aki szeretné Dévaványát
kimozdítani az ígéretekből, és megvalósítani mindazt, amit
a programomban leírtam. Azért döntöttem úgy, hogy indulok, mert a dévaványai
lakosság érdekeit nézve úgy gondolom, hogy ne nekünk kelljen elmenni a városunkból, hanem azoknak, akik évek óta ígérgetnek, de nem tettek a városért
szinte semmit.
A terveim között szerepelnek: Több embert foglalkoztató munkahelyek,
egészségügyi intézmények, szakrendelők, mentőállomás, ifjúsági létesítmény
létrehozása és a turizmus rohamos fejlesztése. Ezek szerepelnek a programomban, amit szórólapon juttatok el Önökhöz, de megtalálható vagyok az interneten,
a közösségi portálomon is.
Tisztelettel kérek meg minden dévaványai lakost, hogy menjen el szavazni!
A szavazás rólunk szól, és öt éves ciklusnak nézünk elébe, ami hosszú idő. Egy
rossz döntés nagyon sok dévaványai lakos életét teheti tönkre. Számítok a
szavazatukra az október 12-én kitűzött választásokon!
Tisztelettel: Gyányi Zsolt
független polgármester - és képviselőjelölt
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Tisztelt Választó Polgárok!
54 éves, nős, három gyermek édesapja vagyok. Korábban alkalmazottként, majd a Környezet és Vízgazdálkodási Kutató Intézetnél megszerzett környezet és hidrotechnológusi képesítés
megszerzése óta, vállalkozóként szaktanácsadói, kereskedelmi,
csomagolástechnikai, textilipari tevékenységet végzek.
Közéleti életutam eseményei:
1999-2002 között önkormányzati képviselő, valamint a Szociális Bizottság, és a Közművelődési- és Sportbizottság tagja.
Számos társadalmi szervezet vezető tisztségviselője, illetve a
Fidesz Országos Önkormányzati Tagozatának delegált tagja.
1999-2007 között a Szarvasi Agrár Rt. Igazgató Tanácsa Felügyelő Bizottságának tagja.
2002-2006 között önkormányzati képviselő, a Pénzügyi, Vagyonkezelő és Ellenőrző
Bizottság tagja, valamint az Egészségügyi Bizottság elnöke.
2006-2010 között alpolgármester és a Békés Megyei Önkormányzat Gazdasági Bizottságának tagja.
2010 óta folytatólagosan alpolgármester.
2014-től az Agrár Munkaadói Szövetség tagja.
Az általam elképzelt közös jövőnk feladatairól folyamatosan tájékoztatom Önöket.
Postaládájukban minden héten megtalálhatnak egy-egy részletet a polgármesteri programomból. A gondolkodásom alapfilozófiája: míg egy szűk réteg folyamatosan
gazdagodik, addig a többiek folyamatosan csúsznak lefelé.
Javítsunk közösen a saját sorsunkon, komfortérzetünkön!
Amennyiben Ön ezzel egyetért: KÉREM, TÁMOGASSON SZAVAZATÁVAL!
MEGÉLHETÉST MINDENKINEK!

Novák Imre
független polgármester - és képviselőjelölt
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Nyuzó Marietta, független polgármester jelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelt Dévaványai Lakosok!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Nyuzó Marietta vagyok, 40
éves dévaványai lakos, három ciklus óta önkormányzati képviselő.
Iskolai végzettségem egyetem, szociológus és humán menedzser. Jelenleg államvizsgára készülök a
Szegedi Tudományegyetem Állam
és Jogtudomány karán a jogász
végzettség megszerzése érdekében.
Több önkormányzati cikluson
keresztül végzetem munkámat a dévaványai képviselő testületben, az egészségügyi és szociális
valamint az oktatási bizottság tagjaként. A munkám során
mindig arra törekedtem, hogy a város, illetve az itt élő emberek érdekeit szem előtt tartva jó döntéseket hozzak. Az
évek alatt megszerzett szakmai tapasztalat, az önkormányzati munkába történő rálátás, lakosokkal meglévő
folyamatos kapcsolat, és a városért történő tenni akarásom
indított el abba az irányba, hogy jelöltessem magam a 2014es önkormányzati választáson.
Úgy gondolom, mint polgármester jelöltnek nem azt kell
pár sorban leírnom, milyen fejlesztésekhez járultam hozzá
döntésemmel, szavazatommal az évek során, mert azt egy
több tagból álló képviselő-testület hozta meg, melynek én,
csak az egyik tagja vagyok. Most arról kell számot adnom,
mint polgár, mit tettem egyénileg a városért, hogy méltó
legyek erre a feladatra.
A teljesség igénye nélkül, néhány, számomra mindig emlékezetes pillanatot, emlékképet idézek fel. Civil emberként
kezdeményeztem, és más támogatókkal együtt segítettem,
a dévaványai strandfürdő csúszdájának felújítását, mely a
mai napig ennek köszönheti működőképességét, ezzel is
örömet okozva sok strandlátogatónak, gyermeknek. Elindítottam a fiatal anyukák körében a „Baba-Mama találkozót”,
amely a kisgyermeknek és anyukáknak nyújtott találkozási,
szórakozási, információs lehetőséget. A védőnői szolgálat
részére digitális csecsemőmérleg és légzésfigyelő került
beszerzésre, mely a babáknak és szüleiknek nyújt biztonságot a nyugodt pihenéshez. A babák számára volt babamasszázs,
ahol
az
édesanyák
az
alapvető

masszázsfogásokat sajátították el. Lassan egy évtizede
kerül megrendezésre a „Családi – Csobbanás”, népszerű
szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítva a
családoknak. Pályázati forrás keretein belül megvalósításra
került az idősek számára az informatikai ismeretek megszerzésére irányuló gyakorlati előadássorozat, melyet nagy
érdeklődés övezett. Ugyanúgy az idősek részére a vitalitás
megőrzése érdekében voltak előadások, ahol az érintettek
segítséget kaptak a mindennapi egészséges életvitelük
megőrzéséhez. A dévaványai helytörténeti gyűjteményben
kiállítás került megrendezésre, valamint lehetőség nyílt a
népi mesterségek tanulására diákok részére. A képviselőtestület támogatásával, kezdeményezésemre bevezetésre
került az újszülött gyermekek számára a babakötvény,
amely a mai napig fennáll.
Úgy érzem, az eddig elvégzett munkám, melyet a
településen élő emberek érdekében tettem, az a városi lét
színvonalas és tartalmas megtöltésére irányult.
A következő önkormányzati ciklus teendőit jelentősen
meg fogja határozni az a kormányzati politika és akarat,
amely az önkormányzatoknál a későbbiekben jelentős változásokat fog eredményezni. Legfontosabb feladatomnak
tartom a kötelező önkormányzati alap- és önként vállalt feladatok ellátását, és a jelenleg biztosított szolgáltatások
további garantált színvonalas megtartását, természetesen,
az újonnan alakult képviselő-testület tagjaival
együttműködve.
A következő ciklusban is olyan döntéseket fogok hozni,
melyek szükségesek a település számára. Biztosan nem
leszek képes mindenkinek a kérését teljesíteni, de ezeket, a
döntéseimnél figyelembe fogom venni. Feladatomat
felelősséggel, a végzett munkát minden szinten szigorúan
fogom venni, illetve a beosztottaktól megkövetelni.
A Tisztelt Dévaványai Választópolgároknak köszönöm
eddigi támogatásukat, hogy jelölésükkel felkerülhettem az
önkormányzati választási listára mint polgármester, mint
önkormányzati képviselő jelölt.
A programomat szórólapon juttatom el minden háztartásba a közeljövőben, melyet ezúton ajánlok figyelmükbe. Részletesebben a nyuzomarietta.webnode.hu
honlapomon olvashatnak tevékenységemről, céljaimról,
programomról.
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Tisztelettel: Nyuzó Marietta
polgármester - és képviselőjelölt

KÖZÖS ÉRDEKÜNK DÉVAVÁNYA
Tisztelt Dévaványaiak!
Kedves Választópolgárok!
Ismét választás előtt állunk,
újabb
döntési
helyzetben kell a legjobb
megoldást megtalálni.
Ahogy az időközi
választáskor
ígértem,
megtörténtek
vagy
elkezdődtek azok a változások, amelyeket a rendelkezésre álló rövid
időszakban meg lehetett
tenni, vagy el lehetett kezdeni. A munkának azonban
még koránt sincs vége, a
sikeres
befejezés
érdekében annak folytatódnia kell, melyhez kérem a
szavazataikat, immár mint a Fidesz-KDNP, valamint az induló képviselőjelöltek többsége által támogatott független
polgármesterjelöltként.
Az időközi választáskor azt vallottam, hogy pártsemlegesen, függetlenként indulok inkább, megdolgozva a mindenkori politikai erő szimpátiájáért, mint elkötelezve, és
tartom ezt most is. Az elmúlt hónapokban végzett munkával
sikerült ezt a rokonszenvet kivívni, és ezáltal a kormánypártok támogatását elérni. Ezt azért is tartom fontosnak, mert
megválasztásom esetén a következő időszakban igen komoly
anyagi támogatást remélhetünk akár uniós, akár hazai forrásokról legyen szó.
Az elmúlt 10 hónapról összegzésként elmondhatom, hogy
a műszaki beruházások folytatódtak, megújult a
városközpont, az év végéig közel 1000 méter járda készülhet el, ebből a Bogya-telepi városrészen a mai napig 473
méter új járdaszakasz épült, de új, korábban elhanyagolt
területeket is célba vettünk. Elkészült a játszótér, segítséget
nyújtottunk a civil szervezeteknek, a lakosok igényeihez
igazítottuk az otthonteremtési támogatás feltételeit,
melynek következtében idén már 14 családot tudtunk
hathatósan támogatni. A városi rendezvények átalakításával
megrendeztük az első ingyenes családi- és gyermeknapot,
valamint az eddigi legtartalmasabb és legsikeresebb városnapot. A tartósan betöltetlen álláshelyre sikerült orvost szerezni, megteremtettük a házhoz menő vérvétel lehetőségét,
illetve az ügyeleti ellátás kérdése is megnyugtatóan rendeződött. Új alapokra helyeztük az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységét, de további változásokat is
szükségesnek tartok. Folyamatosan egyeztetéseket folytatok
német és magyar, ez utóbbin belül helyi cégekkel is a
munkalehetőség bővítése érdekében, melynek már
kézzelfogható eredményei is vannak. Együttműködési megállapodást kötöttünk Likerné dr. Diószegi Mária egyéni vállalkozóval, aki a következő évben gluténmentes pékség
megépítését és üzembe helyezését tervezi, melyben 20-30 fő
szakképzett és megváltozott munkaképességű személynek

kíván munkát biztosítani. E hónap végén konkretizálódik,
hogy a hidraulikus tömlők gyártásával foglalkozó német
Held-Hydraulik mikor, milyen feltételekkel tudja megkezdeni
tevékenységét a városban. A cégnél már két dévaványai
foglalkoztatása biztosított, a bővítés jövőbeli lehetőségével.
Jelenleg ezen túl még egy német cég érdeklődik komoly
szándékkal településünk iránt.
Mindeközben az önkormányzati feladatok maradéktalanul ellátásra kerültek, a pénzügyi, gazdasági helyzet és az
intézményhálózat stabil maradt.
A feladatok ennél részletesebb megvalósulásáról a honlapomon olvashatnak.
Az elmúlt és a következő időszak elérendő céljai:
• Kiemelt célom a központi orvosi rendelő felújítása,
bővítése, mely munkálatok már a következő évben kezdődhetnek unós forrásokból.
• Szükségszerűen ki kell dolgozni további szociális- és költségalapú bérlakások megépítésének vagy megvásárlásának
ütemeit, tekintettel arra, hogy folyamatosan mutatkozik arra
igény, ezzel lehetőséget teremtve - az otthonteremtési támogatást is kihasználva - fiataljaink számára a lakáshoz jutás
terén.
• Ki kell alakítani a házi segítségnyújtás önkormányzati vagy
szociális szövetkezeti működtetésének lehetőségeit. Azon
belül az egész napos segítségnyújtást - ami azt jelentené,
hogy a rászoruló maga határozza meg, mikor és milyen segítséget kíván igénybe venni-, illetve a házon kívüli segítségnyújtás kiterjesztését jelentené. Ez annyit tesz, hogy a
segítségnyújtók nem csak a lakáson belül, hanem a ház körüli
munkákat is elvégeznék (pl: hólapátolás, fűnyírás, stb.)
• Régóta vágyott álom a tornacsarnok megépítése. A
médiában is megjelent információk alapján a közeljövőben
30 csarnok megépítéséhez kíván a kormány segítséget nyújtani, el kell érni, hogy ebből az egyik itt épüljön meg!
• Fontos cél, a közbiztonság növelése érdekében, a térfigyelő
kamerarendszer kiépítése.
• A gyepmesteri telep kialakítása folyamatban van, jelenleg
folyik a volt szeméttelep rekultivációja, azt követően ez is
elkezdődik, melyhez kapcsolódóan kialakításra kerül a
szelektív hulladékgyűjtő pont is a komposztáló telepünk előtti
területen.
• Fontosnak tartom a piactér részbeni, asztalokkal ellátott
részének a lefedését, az ezzel kapcsolatos tervek már
elkészültek.
• A „KTSZ épület” megvásárlásával lehetőség nyílik további
fejlesztési elképzelések megvalósítására. Oda, akár termelő
beruházást végző cég telepedhet, de leromlott állaga miatt,
már szerepét nehezen betöltő polgármesteri hivatal új és többfunkciós épülete is kerülhet, ez utóbbi csak pályázati támogatás esetén. Az így hátramaradó, mintegy 1,5 ha területről a
gépműhely, mezőgazdasági eszközök, épületek kikerülnének
a téglagyári iparterületre, ahonnan történne tovább az
irányítás. Az így felszabaduló tér beépítésére több elképzelés
is szóba jöhet, azok attól függnek, hogy milyen ágazati operatív programok kerülnek ki a minisztériumokból, vagyis,
hogy mire lehet pályázni, melyek munkahelybővülést eredményezhetnek.
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folytatás a 7. oldalon

• Az idegenforgalom terén kiemelt célnak a strandfürdő fejlesztését, felújítását tartom. Az elmúlt szezonhoz képest a
vendégéjszakák száma jelentősen megnőtt, köszönhetően a
faházak komfortosabbá tételének, és a célzott kiajánlásnak.
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
szolgáltatást igénybe vevők, mind a fürdőzők érdekeit figyelembe véve.

csatornák kiépítése, melyek önmagukban, egyenként is nagyon
fontosak, ugyanakkor az előbbiek „egyediek”, kiemelten szolgálják a település lakosságát és a város fejlődését.
Kérem Önöket, hogy a választásukat higgadtan gondolják át,
hiszen nem lehet mindegy, hogy ki a település polgármestere.
Azt kérem, hogy menjenek el szavazni és válasszanak
felelősen!
FOLYTASSUK EGYÜTT!
www.valanszki-robert.webnode.hu

Természetesen vannak általános célok is, ilyenek a bel- és külterületi utak, járdák, kerékpárutak fejlesztése, felújítása,
a közvilágítás korszerűsítése, a csapadékvíz elvezető
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által támogatott független
polgármesterjelölt

Közérdekű telefonszámok
Meghívó

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

válAsztási FÓrumrA!
Magyarország köztársasági elnöke
2014. október 12. napjára tűzte ki

Az orvosi ügyelet a Margaréta Idősek
Othhonában a 06-66/483-339-es vagy
a gyomaendrődi orvosi ügyelet
06- 66/386-520-as számon érhető el.

A helyi önkormányzAti képviselők
és polgármesterek

választásának időpontját.
dévaványán 2014. október 3-án,
18 órakor mutatkoznak be a város
lakosságának a választási fórumon az
önkormányzati választásokon induló
polgármester- és képviselőjelöltek.

Ügyeletes rendőr: 06-30/ 633-7220

helyszín: DÁMK Művelődési ház
(Dv, Gyöngy u. 6.)

Polgárőrség: 06-30/ 627 -1069
E-on hibabejelentő: 06-80/ 210 - 310

a rendezvényre minden érdeklődő
választópolgárt tisztelettel várunk!

Mike Géza szülész-nőgyógyász: 06-56/550-469
Időpontkérés: kedd 10-12 óra között,
rendelés: szerda 10-18 óra

dévaványa város önkormányzata

Tájékoztató

Tisztelt Polgármester - és Képviselőjelöltek!

DévAvÁnyA vÁROs ÖnKORMÁnyzAT KéPvIsElő-TEsTÜlETénEK DÖnTésE AlAPjÁn, EGy AlKAlOMMAl InGyEnEsEn
MuTATKOzhATnAK bE Az ÖnKORMÁnyzATI KéPvIsElőK 1/4-ED OlDAl, MíG A POlGÁRMEsTER jElÖlTEK 1/2 OlDAl
TERjEDElEMbEn A DévAvÁnyAI híRlAP vÁlAszTÁsI KÜlÖnszÁMÁbAn.
A híRlAP szERKEszTőséGE Az AlÁbbI KéRDésEKRE vÁRTA A vÁlAszOKAT:
1. rövid bemutAtkozás.
2. pártállás.
3. milyen szervezet támogAtjA?
4. megválAsztásA esetén, milyen területet tud tudásA AlApján képviselni?
5. megválAsztásA esetén, kérem ismertesse A progrAmját, céljAit!
AMEnnyIbEn Az újsÁG ÁlTAl bIzTOsíTOTT hEly nEM ElEGEnDő, hIRDETésI ÁRAInK A KÖvETKEzőK vOlTAK:
A/4 OlDAl 20.000.-FT, 1/2 OlDAl 10.000.-FT, 1/4 OlDAl 5.000.-FT, 1/8 OlDAl 2500.-FT
szerkesztőség

Dévaványa város képviselőjelöltjei

- 2014. október 12.

A válAsztási bemutAtkozásokAt
A lehetőségekhez mérten Abc sorrendben közöljük!
Bemutatkozások a következő (9.) oldaltól!
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Mottó: Városi képviselő: A tett legyen a szavad !

Független városi képviselőként
a dévaványai lakostársak érdekében
Elöljáróban is nagy tisztelettel megköszönöm a
kedves dévaványai lakostársaknak: mindazoknak akik
megállítva az utcán, vagy „autómat lestoppolva” ajánlották fel aláírási támogatásukat.
Független képviselő-jelöltségemet nem pártpolitikának alárendelve, hanem belső indíttatásomból fakadóan,
önként vállaltam: e megtisztelő, felelősséget és hozzáértést kívánó városi képviselői munkát- lakosságunk
szolgálatára.
Nem vagyok „megélhetési politikus”, hisz tanult hivatásomban: mérnökként és tanárként is mindig megtaláltam az alkotói és a közösséget segítő munkát.
A közel két évtizedes képviselői munkám, pénzügyi
bizottsági tagságom,
valamint az oktatási-,
közművelődési-, sport és ügyrendi bizottság elnöki feladatok ellátása során sikerült jó kapcsolatot kialakítanom városunk lakosságával, intézményeivel. Az előző
képviselő-testületek által hozott határozatok igazolták
felelős döntéseink helyességét, városunk jó irányba fejlődik - szépült és gyarapodott. Nem állhatunk meg, mert
még számos megoldandó feladat áll az új képviselőtestület előtt. Továbbra is úgy vélem, hogy a
városvezetésben – képviselő-testületben nincs helye a
pártpolitikának, mert Dévaványa lakossága elsősorban

városunk további fejlődését, az itt élő emberek,
közösségek gyarapodását, egyéni boldogulását várja el
megválasztott képviselőitől.
Az új felállásban nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon
bizonyos területek fejlesztése, a helyi munkahelyek
bővítése, az ésszerű és tudatos várospolitika. Ezért
mindinkább szükséges, hogy képviselő, alpolgármester
kellő iskolai végzettséggel, közigazgatási tapasztalattal
és rálátással bírjon – a képviselői munka színvonalasabb megvalósítása érdekében.
A fentiek jegyében a részletes képviselői programomat egy későbbi időpontban szeretném eljuttatni minden kedves dévaványai lakostárs postaládájába.
Ennek a nem könnyű, kihívásokkal teli felelősségteljes városi képviselői munkára vállalkozom, amikor is
nagy tisztelettel kérem a dévaványai lakostársak
bizalmát,
támogató szavazatát – képviselői
megválasztásomhoz.
Tisztelettel és köszönettel:

Dr. Ágoston Sándor, független képviselőjelölt
A 2014. október 12-i szavazólistán:

21.) DR. ÁGOSTON SÁNDOR (független jelölt):
x -t legyen kedves bejelölni
Együtt – közösen városunk további fejlődéséért,
a dévaványai lakostársak biztonságáért,
egyéni boldogulásáért!

Tisztelt Dévaványai Lakostársaim!
Földi Imre vagyok, Békéscsabán születtem 1972. október
10-én. Nős, két gyermekünk van. Általános iskolai tanulmányaimat helyben végeztem, majd a Karcagi Mezőgazdasági
Szakközépiskolában növénytermesztő és növényvédő technikus képesítést szereztem. Főiskolai tanulmányaimat
Mezőtúron folytattam, ahol mezőgazdasági mérnök szakon,
település-üzemeltető szakirányon államvizsgáztam. Családommal őstermelőként családi gazdaságot üzemeltetünk. Főállásban
a közfoglalkoztatás vezető szervezőjeként dolgozom, mely
munkaterületet az elmúlt évben a Belügyminiszter Oklevéllel
elismert, ami anyagi támogatást is jelentett településünk
számára. Képviselői munkámat eddig is – bízom benne a
jövőben is -, a segítőkészség, a meglévő és keletkező problémák
enyhítése, megoldása, az együttes tenni akarás jellemzi. Tenni
ezt úgy, hogy meghallgatva az „Emberek” valamint különböző
érdekvédelmi szervezetek, civil szervezetek, egyesületek,
alapítványok, egyházak véleményeit, javaslatait és a
lehetőségekhez mérten támogatni elképzelésüket. Tenni ezt úgy,
mint magánember, Önként és Önzetlenül. Mert feladat van
bőven a munkahelyteremtésen át a biztonságot adó megélhetésen keresztül, a fenntartható és fejlődő Dévaványa irányába.
Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, bizalmát,
akik az eddigi képviselői munkámat segítették építő jellegű
javaslataikkal, véleményeikkel, kritikákkal – talán meggyőzve
azokat is, akik nem így gondolják -, hogy Együtt hozzájárulhatunk a város fejlődéséhez.
Kérem, hogy 2014. október 12-én szavazzon Ön is!
Köszönettel: Földi
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Imre

Tisztelt dévaványai választópolgárok!

Dékány József vagyok. Születésem óta

dévaványán élek, csakúgy, mint szüleim,
nagyszüleim éltek, élnek. Harmincadik éve
vagyok házas, párom a helyi posta
főpénztárosa. Egyetlen gyermekünk Zsanett,
már önálló életet él. Érettségi vizsgám után
szereztem meg a rádió-televízió műszerész
szakmát, melyet vállalkozóként közel húsz
évig végeztem. Munkám során sok emberrel
kerültem kapcsolatba. meghallgattam gondjukat, elmondták véleményüket, problémáikat, így elsőkézből ismerem a lakosság igényeit, elvárásait. Az elmúlt nyolc évben, az
önök bizalmából, már a képviselő-testületben dolgoztam,
eleinte a szociális bizottság, az oktatási és sportbizottság tagjaként, az utolsó két és fél évben pedig a pénzügyi – ellenőrző
bizottság elnökeként is. Ennek köszönhetően világosan látom a
város további fejlődésének ésszerű lehetőségeit. Az üres ígérgetések helyett most is - csakúgy, mint az elmúlt időszakokban - a
realitások talaján maradva tervezem munkámat.
Amire büszke vagyok, hogy önkormányzati képviselőségem
ideje alatt dévaványa óriási fejlődésen ment keresztül. Aktív
részese voltam minden pozitív kezdeményezésnek. Kiemelten támogattam és nagy szerepet vállaltam többek között a művészeti
iskola színvonalas működéséért, a művelődési ház és udvarának
felújításában, a buszpályaudvar megépítésében, a sportpálya
felújításában, a sportöltöző munkálatainak befejezésében, a sportegyesületek és civil szervezetek támogatásában, a strandfürdő és
gyógyászat szinte teljes medence felújításában és rentábilis
működésének megteremtésében, az ifjúsági tábor megépítésének
támogatásában, városunk főterének, fő útjának szebbé tételében.
A székelykapu felállításának gondolata is személyemhez köthető.
Sajnos, minden elképzelt fejlesztési célomat nem sikerült megvalósítani, gondolok itt elsősorban a városi sportcsarnokra, egy
nagyobb bevásárlóközpontra, dévaványa úthálózatának teljes
rendbehozatalára.
Amit fontosnak tartok városunk továbbfejlődésében:
-az egészségügyi ellátás fejlesztése (már folyamatban van, több
mint 10 millió Ft van elkülönítve erre a célra),
-kihelyezett kormányablak létrehozása városunkban (szintén
folyamatban, előrehaladott állapotban),
-Gyoma – Dévaványa közötti útszakasz felújítása (hamarosan
ebből 5 km felújítása veszi kezdetét),
-munkanélküli hivatal dévaványai kirendeltségének létrehozása
(a munkanélküliek gyomaendrődre való utazását kiváltandó),
-a város járdáinak rendbehozatala (bár önerőből már elkezdődött,
de teljes mértékben csak pályázati forrásból megoldható),
- és a végére hagyva a legfontosabbat:
az értékteremtő, biztos megélhetést biztosító munkahelyek
létrehozása, létrehozásának elősegítése.
Az utóbbi hónapokban ezen munkálkodom, és ezt nagy elszántsággal, elkötelezettséggel végzem. Pályázati, önkormányzati és civil részvétellel egy szövetkezetet hoztunk létre,
melynek célja a hosszútávú, minél nagyobb számú munkahely megteremtése. A szövetkezet jelenleg tíz alkalmazottat
foglalkoztat, melyet folyamatosan bővíteni fog. Bizonyára
Önök is tudják, hogy manapság a munkahelyteremtés nagyon
nehéz, viszont elengedhetetlen városunk számára. Kérem támogatásukat ez irányú munkám folytatásához, kérem
szavazataikkal támogassák programomat!
További terveinkről, lehetőségeinkről folyamatosan tájékoztatást
adunk a helyi médiákban.

Tisztelt Ványaiak,
Polgártársaim, Barátaim!
Erdős Csaba vagyok, 42 éves, nős,
egy gyermekünk van. Az általános
iskolát városunkban végeztem, az
akkor még 1. Sz. Általános Iskolában.
Több, mint 10 évig dolgoztam az egyik
hazai mobiltávközlési cégnél. Dévaványán éltem mindig, ezért ismerem
a település problémáit, lehetőségeit.
Jelenleg is a Pénzügyi Bizottság külsős
tagjaként, a település érdekeit szem előtt tartva próbálom
végezni a munkámat (aki figyelte a testület munkáját, ezt
tudja). Mindemellett szerkesztőként tevékenykedem városunk leglátogatottabb médiumában, a Dévaványa Közéleti
Lapjában /www.devavanya.com/
Nem ígérem, hogy megválasztásom után egyből rendbe
hozatom a gyomai utat, de kiemelten szeretnék foglalkozni
az útjainkkal, illetve vasutunk jelentőségével. Utóbbinál, volt
lehetőségem az Országházban is felszólalni. Továbbá, a
meglévő, de használhatatlan területek rendezésével. Fejleszteni és támogatni szeretném a sportot, és több kulturális
rendezvényt, illetve szórakozási lehetőséget szeretnék biztosítani, főleg a fiataloknak, gyerekeknek. Ezt azért tartom
fontosnak, hogy legyen számukra alternatíva a liberalizmus
által rájuk zúdított szemét mellett (pl.: céltalan semmit tevő
életmód, kábítószer, stb.) Saját magam indíttatásából
készítem, és terjesztem városi labdarúgóink videós
közvetítését is. ÍGÉRNI MINDENKI TUD!!! ÉN NEM
ÍGÉREK MUNKAHELYEKET, DE bármely polgármesterjelölt ilyen irányú törekvését, teljes mellszélességgel támogatni fogom bejutásom esetén.
Szerintem a jelen helyzetben a szép szavak és ígéretek
helyett határozottságra, következetes munkára van szükség.
Amennyiben a továbbiakban is megtisztelnek bizalmukkal,
igyekszem mindent megtenni, hogy városunk éljen meglévő
lehetőségeivel, fejlődjön minden téren, és semmiben ne
maradjon el a környező településektől, illetve a régió többi
részétől.
Kérem a szavazólapon, keresse az „ERDŐS CSABA”
nevet, és tiszteljen meg bizalmával!
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Tisztelettel: Erdős

Csaba

Földi Zoltán független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

1976. február 3-án születtem Gyulán.
Megtisztelés számomra, hogy beCsaládommal jelenleg Dévaványán élek,
mutatkozhatok
Dévaványa
általános iskolai tanulmányaimat is helylakosságának. A nevem Gyebnárné
ben végeztem.
Sípos Ida. Dévaványán születtem,
Középfokú és felsőfokú végzettségeim:
iskoláimat helyben, illetve Békés• Mohácsy Mátyás Kertészeti Szakcsabán végeztem, fodrász szakmáközépiskola Gyula - kertész technikusi
mat
harminc
éve,
egyéni
képesítés,
vállalkozóként
végzem.
Munkámból
• mezőtúri GATE Mezőgazdasági Főiskokifolyólag a helyi lakosság jelentős
lai Kar agrármérnöki szak számítástechnika szakirány,
részét személyesen ismerem, így
• mérlegképes könyvelői képesítés, Békéscsaba,
településünket leginkább sújtó prob• felsőfokú programozói végzettség, Békéscsaba,
lémákkal rendszeresen találkozom.
• Szegedi Tudományegyetem- informatika szakos tanári
Úgy érzem, a városi testületnek megújulásra van szüksége,
végzettség.
hogy érdemben helyt tudjon állni a lakossági érdek képviseTizennégy éve dolgozom a helyi középiskolában, ahol jelenletében.
Ezért az önkormányzati választáson képviselőtős feladatot vállaltam és vállalok a Túrér Partja Középiskolai
jelöltként
indulok, hogy megválasztásom esetén
Alapítvány megalapításában és működtetésében. Informatika
munkámmal
megoldást nyújtsak közös problémáinkra. Legtanárként és osztályfőnökként megismertem a helyi családok
fontosabb
feladatnak
az új munkahelyek teremtését,
problémáit és igényeit. A 2002-es önkormányzati választást
követően a helyi Oktatási- Közművelődési és Sportbizottság- valamint az egészségügyi ellátást hiányosságainak felszában vagyok külsős tag. Ez lehetőséget adott arra, hogy bete- molását tartom. Célom, hogy a várospolitika az önkorkintsek a képviselői munkába, és lássam a településünkön mányzat, a vállalkozások és a lakosság minél szélesebb körű
együttműködésén alapuljon, hiszen csak így érhetünk el
megoldandó feladatokat.
Képviselővé választásom esetén fő célomnak tekinteném a hosszútávon sikereket. Amennyiben megtisztelnek bizalfelnőttképzés profiljának a kiszélesítését településünkön, mukkal, úgy mindent megteszek, hogy városunk érezhetően
kitörési pontokat keresni és segíteni az egyre kilátástalanabb a lakók és a térség előnyére fejlődjön.
helyzetbe kerülő családokon.
Tisztelettel: Gyebnárné Sípos Ida
Fontosnak tartom, hogy lépéseket tegyünk annak érdekében,
hogy olyan kedvező feltételeket teremtsünk a vállalkozások, a
munkahelyek létesítésében, hogy a fiataljainknak ne kelljen elKanó József – független
hagyni településünket, hanem helyben boldogulva sikerüljön
jövőjüket megalapozniuk. Segíteni kell azokat az idősebb 62 éves vagyok, feleségem Csatári Julianna, lányaim Izabella
munkavállalókat és nagycsaládosokat is, akiknek gondot jelent és Elvira. Foglalkozásom vendéglátós, őstermelő, nyugdíjas.
12 éve vagyok képviselő, jelenleg a pénzügyi és a szociális
a helyzetükből adódó egzisztenciális biztonság megteremtése.
bizottság tagja.
Független képviselőjelöltként szeretném megvalósítani Az elmúlt négy év munkájáról röviden.
azokat a feladatokat(bárkitől származzon az), amelyek a • jól átgondolt fejlesztések,
településünk és a lakosság érdekeit szolgálják, és a városunk • mértéktartó költekezés,
fejlődésének alapjai. Képviselői megnyilvánulásaimat nem a • stabil pénzügyi háttér.
pártpolitikai harcok fogják vezérelni, hanem a városunk érdeke. A jövőre nézve:
Köszönöm, hogy ajánlóívek aláírásával támogatták, hogy • elvándorlás mérséklése, fiatalok termőföldhöz juttatása,
lakásvásárlásuk támogatása,
önkormányzati képviselőjelölt lehessek!
Kérem, hogy keressék a szavazólapon a 11. helyen a Földi • munkahelyteremtés, kezdő vállalkozások kiemelt támogatása,
Zoltán nevet, és ajándékozzanak meg a bizalmukkal!
• pályázati források maximális kihasználása az alábbi
területeken:
◦ tervezett nagy fejlesztések /pl. sportcsarnok, rendelőintézet,
piactér/,
Vadkacsa filagória
◦ egészségügyi szakrendelés indítása,
mentőállomás építése,
◦ út és járda építése, közvilágítás bővítése.
Lehetőséget látok rá, ezért javaslom a kommunális adó
30 százalékos csökkentését.
Ami a szociális bizottságban végzett munkámat illeti, az a
véleményem, hogy a rászorulók segítése nem lehetőség,
hanem kötelesség. A pénzügyi keretet kihasználva, a
rászorulóknak meg kell adni minden segítséget. A
városvezetés egyetlen helyi polgárról sem mondhat le!
Ha tehetem, folytatom.
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Kanó József

Tisztelt Választópolgárok,
Tisztelt Lakostársaim!
Kiss Károly, 57 éves dévaványai
lakos vagyok. Jelenleg egy békési
építőipari cégnél dolgozom immár
23 éve, mint építésvezető, szakoktató. 2006 óta vagyok képviselő,
illetve a pénzügyi bizottság tagja
és a szociális bizottság elnöke. Az
önkormányzatnak gazdaságosan
és hatékonyan kell működni.
Javaslataimmal folytatni szeretném városunk fejlődését. Munkahelyek megtartását, önkormányzati földterületek
bérbeadását, és ezzel minél több család munkalehetőségét
és megélhetőségét biztosítani. A megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatását.
Szociális szövetkezet további bővítését, és ezzel hosszú
távon biztosítani a munkalehetőséget.
Vállalkozóbarát önkormányzatot, és a helyi vállalkozások
támogatását. Városunk fejlesztését, és annak megvalósítását, amit kiemelkedőnek, és fontosnak tartok.
- Egészségügyi szakrendelés további bővítése.
- Letelepedési támogatás folytatása.
- Tornacsarnok építése.
- Piactér részletes lefedése.
- Játszótér építése nagyobb korosztály számára.
- Turizmus fejlesztése.
- Óvodák bölcsődék fejlesztése.

- Térfigyelő kamera kiépítése.
- Csapadék-vízelvezető csatornák kiépítése.
- Belterületi utak, járdák felújítása.
- Strandfürdő előtti parkoló, és mozgáskorlátozott feljáró
építése.
- Civil szervezetek támogatása.
- Szociális bérlakások további építése.
Mindig szívügyemnek tekintettem és tekintem városunk
életszínvonalának emelését és javítását.
Továbbra is azon szeretnék tevékenykedni, hogy segítségre legyek, azoknak, akik erre rászorulnak.
Javaslatomra valósult meg a nőgyógyászati szakrendelés,
a méhnyakrák elleni védőoltás.
Alapító tagja vagyok a szociális szövetkezetnek, a polgárőrségnek, illetve a helyi horgász-egyesületnek. Utóbbinak elnöke is vagyok. A baráti sportkör tagja vagyok.
Civil szervezetekkel a jó kapcsolatok további ápolását
tovább folytatom.
Még sok feladat van előttünk, és sok lelkes lakostárs,
akikkel a városért tenni szeretnék.
Még vannak céljaim, amelyeket a jövőben lakos társaimmal képviselőtársaimmal együtt a megoldandó feladatok
szolgálatába állítok.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és bizalmukat,
kérem, hogy szavazataikkal támogassák elképzeléseimet.
A szavazó listán kérem, szavazzon a 3. számú jelöltre.

Tisztelt Választók, Dévaványai Polgárok!
Kissné Varga Teréz, 45 éves, dévaványai lakos vagyok. Házas, két gyermek édesanyja. Az általános iskolát
városunkban végeztem, ezt követően felsőfokú képesítést szereztem pénzügyi
területen. Jelenleg a B. EJT. Kft. partner
cégének vagyok a helyi koordinátora. Az
elmúlt években is igyekeztem aktívan részt
venni, mint külsős tag az önkormányzatunk Pénzügyi Bizottságában,
valamint a településen működő civil szervezetek munkájában is.
Szeretném az eddig megszerzett tudásomat, tapasztalatomat
a szülővárosomban élő emberek életkörülményeinek
javítására fordítani. Ezekre a feladatokra csak közös gondolkodással, együttműködéssel lehet megoldást találni. Dévaványa az otthonunk, az a hely, amelyért dolgoznunk kell,
hogy előbbre tudjunk lépni!
Ezért kiemelt feladat továbbra is a munkahelyteremtés, a
munkaerőpiacon a nők még mindig hátrányos helyzetének
javítása, a településünkön élő családok létbiztonságának
további növelése, a szakmát, diplomát szerzett fiatalok városunkban tartása. Megválasztásom esetén, az Önök felhatalmazása alapján arra vállalok kötelezettséget, hogy elképzeléseim
mellett minden olyan javaslatot, kezdeményezést támogatásommal biztosítsak a képviselő-testületben, amely a település fejlődését, az itt élő emberek érdekeit, élhetőbb jövőjét szolgálja.
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal!

Kissné Varga Teréz
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Tisztelettel: Kiss

Károly

Tisztelt Dévaványaiak!
Kónya András 42 éves, dévaványai
lakos vagyok, két gyermek édesapja.
Főállásban 1991-től dolgozom a MÁVnál forgalmi szolgálattevőként, másodállásban 2010-től, mint egyéni
vállalkozó. Ahogyan négy évvel
ezelőtt, most is indulok az önkormányzati
választásokon
egyéni
képviselőjelöltként.
Megválasztásom esetén munkámmal szeretném segíteni az újonnan felálló városvezetést, de
elsősorban a lakosságot. Az itt élők problémáival,
igényeivel naponta szembesülök, családommal én is itt élek
és dolgozom. Az utóbbi pár évben sokat változott a
településünk, köszönhetően a dévaványai emberek szorgalmának és kitartásának. Természetesen sok megoldásra
való feladat áll a leendő városvezetés előtt, melyeket a
megfelelő szakembergárdával, a lehetséges támogatások
felhasználásával a leghatékonyabban végre kell hajtani.
Nem ígérni, cselekedni kell! Minden lehetőség adott
ahhoz, hogy még sikeresebbek legyünk. Ehhez elsősorban
a legfontosabb célokat kell meghatározni, melyek szerintem
a következők:
- Munkahelyek létrehozása, a meglévők megtartása, fejlesztéseik segítése.
- A családok és idősök szociális helyzetének javítása.
- A vállalkozások életképességének növelése, erősítése.
- A civil és társadalmi szervezetek célirányos támogatása.
- A város közbiztonságának növelése.
- Folyamatos orvosi szakellátások megszervezése, létrehozása.
- Egy minden korosztály számára kielégítő rendezvények lebonyolítására, és sportolásra egyaránt alkalmas rendezvénycsarnok megépítése.
- Úthálózatunk rendbetétele, a tömegközlekedés összehangolása a lakosság igényeit figyelembe véve.
Lehetne még folytatni a felsorolást, de nem ez a célom.
Azt szeretném, hogy Dévaványa még élhetőbb legyen, ahol
jó itthon lenni, ahová jó hazajönni. Köszönöm, hogy figyelmével megtisztelt, szavazatára számítok! Bízzon
bennem, bízzon a Fidesz-ben!

Kónya András, egyéni képviselőjelölt

Tisztelt Dévaványai Lakosok,
Kedves Választópolgárok!
Kovács István vagyok, 31 éves.

Nős és egy gyermek édesapja.
Születésem óta dévaványán élek a
családommal.
Általános iskolát Dévaványán, majd
asztalos szakmunkásként is itt
végeztem. Gimnáziumot Békésen, a
Farkas Gyulában, majd a felsőfokú
tanulmányaimat Hódmezővásárhelyen,
mint vállalkozó és környezetgazdálkodási agrármérnök, végül a Debreceni Agrártudományi Egyetemen általános agrármérnökként fejeztem be.
2008 -2013 között a Körösladányi Barátság Mezőgazdasági
Szövetkezetnél dolgoztam telepvezetőként. Jelenleg a családi
gazdaságomban dolgozom. A dévaványai Szociális Szövetkezet
alapító tagja vagyok.
Független képviselőként indultam. Már gyermekkoromtól
kezdve lehetőségem nyílt arra, hogy állattartással és növénytermesztéssel foglalkozzak, illetve benne dolgozzak. Több éves
tapasztalatom révén, szeretném a mezőgazdaságot képviselni.
Megválasztásom esetén célom, hogy a mezőgazdaságot, mint
sokrétű munkahelyteremtő forrást fellendítsem, ezáltal számos családnak a megélhetési forrását biztosítsam.
Fontosnak tartom még egy mentőállomás létrehozását is,
amelyre véleményem szerint már régen szükség lenne.
Köszönöm mindazok bizalmát, akik aláírásukkal segítették
képviselőként való indulásomat!

Kurucz Katona László!
1952-ben születtem, Dévaványán. Korai gyermekéveimet is itt töltöttem. 1960-ban Budapestre költöztünk. A kirakatrendező és
dekoratőr iskola elvégzése után céget alapítottam. Dévaványával soha nem szakadt meg a
kapcsolatom, így gyakran látogattam haza.
Nagybátyám, Dr. Katona János Dévaványán
volt gyermekorvos. Az idősebbek talán még
emlékeznek rá. Feleségem pedagógus, hét gyermekünk van. 2004-ben Dévaványán házat
vásároltunk, melyet szálláshellyé alakítottunk.
Ez a Kurucz Porta, ahol üdültetéssel, falusi turizmussal
foglalkozunk. Itt rendezzük meg minden évben a Kuruc Portya
hagyományőrző rendezvényt, immár hatodik éve.
Célom, hogy városunk bekapcsolódjon az ország turisztikai vérkeringésébe, hogy lehetőségeinket jobban kihasználjuk. A turizmus fejlesztése kitörési pontot jelenthet városunknak. Létre kell hozni a
települési értéktárat, hogy tudjuk mi az, amire vigyáznunk kell, ami
mások szemében is értéket jelent. Gondolok a Folk Műhelyre, a nőegyletekre, a Gyógyfürdőre, a Réhely Látogatóközpontra, a
Múzeumra. A hagyományos ványai termékek, az épített környezet
értékei is gyarapítják az értéktárat. A turizmus fejlődése bevételi forrást jelent a városnak és a lakosságnak. Hatására új munkahelyek
jönnek létre. Helyszínként erre kiválóan alkalmas a volt téglagyár
területe. Megvan az infrastruktúra, kapcsolódik a horgásztóhoz, ahol
hangulatos vízparti pihenőhelyet lehet kialakítani. Az égetőkemence
már önmagában is érdekes, látványos helyszín, ahol vendéglátó
egységet, Dévaványai termékek boltját, turisztikai és kulturális centrumot lehet kialakítani. Ezzel megmentenénk egy értékes
ipartörténeti emléket. Nagyon fontos a reklám, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet. Mert, mint egy ványai mondás tartja: "Nem elég
a tojást megtojni, kotkodácsolni is kell." Ehhez kívánok magamnak
és minden ványainak erőt és elszántságot!
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TISZTELT
DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!
Dévaványán születtem 1966ban, és életem jelentős részét itt
töltöttem, ezen a településen. Nős
vagyok, két gyermekem van, akik
még tanulnak. Itt kezdtem az általános iskolát, és az első munkahelyem is ez az iskola lett. Több
mint negyed százada vagyok
pedagógus.
Megválasztásom esetén, mint független képviselő
egyetlen kérdéskör foglalkoztat: a város
népességszámának alakulása. Úgy gondolom, ha
városunk lakóinak száma növekszik, több gyerek
születik, a fiatalok iskoláik elvégzése után visszajönnek dolgozni, akkor jó úton haladunk, és elmondhatjuk, sikerült egy élhetőbb, vonzó várost
létrehoznunk. Ennek érdekében minden olyan észszerű kezdeményezést támogatok, mely városunk
fejlődését elősegíti. Ennek megvalósításáért kérem,
támogasson szavazatával!
Tisztelettel: Mile Lajos

Tisztelt Lakosság!
Először szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatja, támogatta
FÜGGETLEN képviselői jelöltségemet.
Németi József vagyok a Ványai Ambrus
Általános Iskola pedagógusa. Dévaványai
lakos, kétgyermekes családapa. Munkámból adódóan a gyermekek szemével látom
a dévaványai családok örömeit, gondjait.
Tudom, hogy kevés a munkahely, a fizetés, sokan kényszerülnek
ingázni családjuktól távol keresni a megélhetést. Nem ígérhetem,
hogy ezeket a problémákat megoldom, mert hamis ígéret lenne!!
Amit ígérni tudok, hogy valóban ott leszek a bizottsági- és
testületi üléseken, valóban áttanulmányozom az iratokat, élőterjesztéseket! Külsős bizottsági tagként most is részt veszek a
képviselő-testület munkájában, nyomon követem az üléseket, ismerem városunk helyzetét. Képviselőként - úgy gondolom - az
a feladatom, hogy észrevegyem a jó kezdeményezéseket, támogassam a városunk fejlődését, a benne élők életkörülményeit
javító beruházásokat, fejlesztéseket. Igennel szavazok minden
olyan elképzelésre, melyek a munkahelyek teremtését,
megőrzését segítik, melyek itthon tartják a fiatalokat, elősegítik
városunk kulturális és gazdasági növekedését. Nem támogatom
azonban az olyan bevételek ( adók ) emelését, melyek a lakosságra rónak nagyobb terheket, ha azokat hatékonyabb saját eszköz
felhasználásával is elő lehet teremteni. Nem vagyok tagja pártnak, nem szabják meg, hogyan gondolkodjam, miként szavazzak. a legjobb tudásom és lelki ismeretem segít a döntések
meghozatalában! Köszönöm, hogy elolvasták, remélem bizalmat szavaznak nekem az önkormányzati választásokon!

Németi József

Tisztelt Dévaványaiak!

Petri Lászlóné Kertmegi Márta vagyok.
1953.03.25-én Dévaványán születtem. Férjemmel, Petri Lászlóval három gyermeket
neveltünk fel. Nagy örömünkre öt unokánk is
van. 1973-tól pedagógusként dolgoztam. A
tanítás igazi hivatást jelentett számomra.
Iskolánkban 12 évig gyermekvédelmi-felelős
voltam, és az önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottságának tagja. 2013-ban megkaptam „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” címet. 2012. okt. 21. óta vagyok
nyugdíjas. Igyekszem hasznosan tölteni az időmet. Két évig a
családsegítőnél végeztem önkéntes munkát, korrepetáltam.
Miért fogadtam el a helyi, FIDESZ csoport felkérését
képviselővé jelöltetésemre?
Érdekel a közélet, a város lakóinak élete, szeretem szülőhelyemet, ismerem a családokat, fokozott szociális
érzékenységgel rendelkezem.
Képviselővé választásom esetén, a reális lehetőségek tükrében
támogatom azokat a programokat, melyek a lakosság életét
könnyebbé, szebbé teszik.
Ilyenek:
-Munkalehetőség teremtésével elvándorlás csökkentése.
-Hátrányos helyzetű családok segítése.
-Tehetséggondozás.
-Nevelési- oktatási intézmények fejlesztése.
-Fokozott odafigyelés idős, beteg emberekre.
-Kulturált szórakozási lehetőségek teremtése.
-Civil szervezetek támogatása.
Bízva abban, hogy hasznára lehetek lakostársaimnak,
tisztelettel ajánlom bemutatkozásomat.

Tisztelt Lakosok!
Szarka István, tősgyökeres
ványai vagyok. 51 éves, 3 gyermek édesapja és egy kis unoka
büszke nagyapja. Dévaványán
dolgozom mint hegesztő, egy
kft-ben.
Pártállásomat tekintve független
jelöltként indulok a 2014. évi önkormányzati
képviselőjelöltek választásán.
Úgy érzem, tekintettel arra, hogy évek óta vagyok a
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének elnöke – és szinte minden civilrendezvényen
tevékenyen részt veszek támogatóimmal egyetemben
-, elsősorban a független civilek támogatására
számíthatok. Azokra, akik ismernek, tudják, hogy
kiket akarok képviselni. Véleményem szerint nem
olyan emberekre van szükség a helyi vezetésben,
akik nagy ígéreteket tesznek, hanem olyanokra, akik
a kis ígéreteiket is megtartják, és nem okoznak
csalódást!
Kérem támogassanak szavazatukkal!
Tisztelettel:

Petri Lászlóné
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Szarka István képviselőjelölt

Vargáné Molnár Tünde
Kedves Dévaványaiak!

Varga Istvánné vagyok.
Itt születtem Dévaványán, itt vannak a
gyökereim, itt neveltem fel három gyermekemet, itt találtam meg munkámat is és
mint nyugdíjas tanító, itt élem aktív
nyugdíjas életemet. Büszke vagyok városom értékeire.
A nyugdíjas kor meghozta számomra azt
a lehetőséget, hogy civilként még aktívabban részt vegyek a település életében.
Érdeklődésemhez a kultúra, az értékek felkutatása, mentése,
megőrzése, hagyományaink ápolása, az emberekkel való
foglalkozás áll legközelebb. A Hagyományőrző Nők Egyesülete,
melynek vezetője vagyok, a VOX HUMANA Kórus Egyesülete,
a Boróka Népdalkör, a Folkműhely Egyesület, melynek aktív
tagja vagyok, mind a városunk értékeit növelik.
Hiszem, hogy eredményt csak jó csapatmunkával lehet elérni.
Mint képviselő, ebben a szellemben képzelem el a képviselői
munkát:
-Kivenni részem abból a munkából, mely a várost elindította
egy jó irányba.
-Tovább építeni azt a pozitív közéletiséget, ami elindult a
településen.
-Több lehetőséget adni a közösségeknek, melyek a város fejlődését, ismertségét szolgálják.
-A munkahely teremtésen túl, olyan közösségi élet kiépítése,
hogy bárki megtalálja érdeklődésének színterét.
-Legyen városunk a gyermekek paradicsoma, minden
lehetőséget megragadva, kihasználva - segítve a családokat -,
hogy gyermekeinknek boldog, kiegyensúlyozott gyermekkora
legyen, hogy mindig visszataláljanak ide, a gyökereikhez.
-Megteremteni a lehetősőgét annak, hogy időseink érezzék a
biztonságot, a gondoskodást, a szeretetet.

Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. 1979-ben születtem,
régi dévaványai családból származom. Ványán töltöttem legszebb gyermekéveimet, és jelenleg is itt élek
férjemmel és két kisfiammal. Az általános iskolát Dévaványán végeztem
el, innen indultam Mezőberénybe a
Petőfi Sándor Kéttannyelvű Gimnáziumba. Öt év középiskola után a
mostani Szegedi Tudományegyetem
(akkor még JATE) germanisztika szakán szereztem német
nyelv és irodalom szakos tanári diplomát. Német szakos
tanárként a helyi középiskolában tanítok már több mint
10 éve. Szenvedélyem a jóga, mely megtanított a helyes
mozgás, a tudatos életvitel fontosságára. Ezért is vállaltam,
hogy a Dévaványai Sportegyesületen belül heti egy alkalommal jógagyakorlást tartok. Tagja vagyok a Múzeumbarátok Körének, idén második alkalommal veszek részt
önkéntes pedagógusként a nyári múzeumi táborban.
Szintén tagja vagyok a Dévaványai Folkműhely
Egyesületében működő Boróka népzenei énekegyüttesnek,
akikkel több sikeres fellépésen és egy országos népzenei
minősítőn vagyunk túl. Életem a családom, a jóga, a
népzene, a tudatosság, a hit (magunkban és másokban),
valamint a segíteni akarás.
Vallom, hogy egy kisváros képviselőjének elsősorban
nem politikusnak, hanem az emberekért, a városért tenni
akaró, elhivatott és megértő személynek kell lennie.
Munkámból és hobbimból is kifolyólag mindennap látom és
hallom az embereket, a családokat érintő problémákat,
találkozom azokkal az akadályokkal, melyek megnehezítik
mindennapi életüket.
Hiszem, hogy tudással és akaraterővel tenni tudunk
Ványáért, tudom, hogy együttműködve többre vagyunk
képesek, mint önállóan. Ennek a munkának szeretnék én is
részese lenni, ezért kérem, hogy szavazataikkal támogassanak október 12-én!
Tisztelettel:
Vargáné Molnár Tünde
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Felhívás
A Népmese NApját A BetAkArítási üNNep keretéN Belül reNdezzük meg szeptemBer 27-éN. szeretettel váruNk miNdeN
érdeklődőt és A mese világáBAN kAlANdozNi vágyókAt. szeretNéNk megreNdezNi Az „ELSő MESEKÖNYVEM”,
„LEGKEDVESEBB RÉGI jÁTÉKoM” KIÁLLÍTÁST IS. ehhez A felNőttek, Az időseBB geNeráció segítségét kérjük. ÖrÖmteli
leNNe, hA sokAN BemutAtNák féltett kiNcseiket, és egy gyermekkori fotót is mellékelNéNek hozzá! természeteseN
A kiállítás utáN sértetleN állApotBAN visszAAdjuk AzokAt. A kÖNyveket, játékokAt SZEPTEMBER 20-IG várjuk A
múzeumBAN!

Felhívás Főzőversenyre!
Időpontja: 2014. szeptember 27.
Betakarítási Ünnep
A rendezvényünkön a szabad tűzön (üstben vagy bográcsban)
készült pörköltek és készítőik „versenghetnek” egymással,
miközben kulturális programok részesei lehetnek.
várjuk azokat a csapatokat, akik baráti társasággal munkahelyi kollektívában, civil szerveződésben a főzőverseny
részesei kívánnak lenni. A főzéshez szükséges alapanyagokról, eszközökről a résztvevőknek maguknak kell
gondoskodniuk.
díj: a ii. vándorserleg elnyerése.
Nevezési díj: nincs
regisztráció szükséges: szeptember 20-ig a művelődési
házban!

Figyelem!

lapzárta

2014. szeptemBer 22., 16 óra!!!
KÖVETKEZő SZÁM MEGjELENÉSE:

2014. októBer 3.
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