Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2019. január 22. napján rendHetedik napirendként módosították a lakások és hekívüli ülést tartott.
lyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányElső napirendi pontban döntöttek arról, hogy a „Ki- zati rendeletet.
Nyolcadik napirend keretében a „Téli rezsicsökkenegyenlítő bérrendezési alap támogatására” pályázatot
nyújtanak be, valamint a köztisztviselői illetményalap téssel kapcsolatos tüzelőanyagok beszerzése” elneösszegét 2019. január 1-jétől kezdődően 48.000,- Ft- vezésű helyi beszerzési eljárás eredményeként bruttó 3.420.000 Ft-os keretösszeg figyelembe vételével
ban állapítják meg.
3
Második napirendben döntött úgy a testület, hogy az Szabó Lajos egyéni vállalkozó a 106 m tűzifa, 2 db
önkormányzat tulajdonában lévő mázsaház épületét palackos gáz, 27 db zsákos növényi brikett, valamint
üzemeltetés céljára bérbeadásra meghirdeti és a pályá- 35 q darabos szenet tartalmazó ajánlatát hirdették ki
nyertesnek.
zati felhívást megjelenteti.
Kilencedik napirendi pontban a 2019. évi belső elleA Képviselő-testület 2019. január 31. napján megnőrzési feladatok elvégzésére Gyurkóné Bondár Anna
tartotta soron következő ülését.
513.842,- Ft-os ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesterTizedik napirendben megtárgyalták és elutasítotnek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló ták Remeczki Magdolna egyéni vállalkozó kérelmét,
jelentések elfogadását követően első napirendként ke- amely üzlete előtti parkoló létesítésére és kiülő elhelyerült megtárgyalásra és elfogadásra Dévaványa Város zésére irányult.
Önkormányzat 2019. évi költségvetése és megalkotásTizenegyedik napirendi pontban egyhangúlag elfora került az arról szóló rendelet, majd megtárgyalták és
gadták
a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
elfogadták Dévaványa Város Önkormányzat középtáköztisztviselőire és a polgármesterre vonatkozó közvú tervét 2019. - 2022. évekre vonatkozóan.
szolgálati szabályzat módosítását.
Második napirendként a Dévaványai Roma NemzeTizenkettedik napirendben a mázsaház épületét üzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megálmeltetés céljára bérbeadásra meghirdetett eljárás eredlapodást vizsgálta felül és hagyta jóvá a testület.
ményeként a Dél-Alföldi Juhászati Beszerző és ÉrtékeHarmadik napirendben a DÁMK Óvoda és Bölcsőde sítő Kft. 1.000 Ft/hó+ áfa összegű ajánlatát hirdették ki
Intézményegységbe a 2019/2020. nevelési évre történő nyertesnek.
óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időZárt ülés keretében helyt adtak egy, a tulajdoni
pontjáról döntött a testület, melyet az alábbiak szerint hányad megvásárlására irányuló kérelemnek otthatározott meg:
honteremtés helyi támogatásában érintett ingatlan
A 2019. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/ esetében.
betöltött dévaványai gyermeket a 2019/2020. óvodai
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2019. febnevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen, ruár 28. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek na2019. április 24-én (kedd) 8-15.30 óráig valamint pirendjei a következők:
2019. április 25-én (szerda) 8-15.30 óráig írathatja
be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai
székhelyen.
Negyedik napirendi pont keretén belül az óvoda
nyári zárvatartásáról tárgyalt a testület, így azt 2019.
augusztus 12. - 2018. augusztus 23. napja között határozta meg.
Ötödik napirendben a bölcsőde nyári nyitvatartási
rendjéről döntött a testület, melyet 2019. június 1. –
2019. augusztus 9. napjáig terjedő időszakban, munkanapokon 6 - 17.30-ig határozott meg.

1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről.
2. Tájékoztató az önkormányzat fejlesztési elképzelésekről.
3. Beszámoló a 2018. évi kintlévőségek behajtásáról.
4. Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
5. Munkahelyteremtő, megtartó beruházások támogatására vonatkozó 2019. évi pályázati felhívás elfogadása.
6. Döntéshozatal a Szociális Földprogram keretében
megvalósuló állattenyésztés meghirdetéséről.

Hatodik napirendi pontban a testület úgy döntött,
hogy az általános iskolák körzethatár módosítását kezA képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
deményező javaslattétellel nem kívánnak élni.
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Polgármesteri tájékoztató
JÁRDAÉPÍTÉSRŐL

TOP-4.1.1.-15-BS1-2017-00042
GONDOSKODÓ VÁROS II. –

Korszerű egészségügyi alapellátás biztosítása
Dévaványán

MEGÚJULHAT AZ ORVOSI
RENDELŐ TETŐSZERKEZETE
Jó hírrel indult az idei év is: januárban kapta meg önkormányzatunk azt a levelet, amely szerint egy 2016-ban
benyújtott pályázata ismét a döntéshozók elé került és
támogatásra érdemesnek nyilvánították. A TOP-4.1.115-BS1-2016-00042 kódszámú Gondoskodó város programon belül benyújtott 2. pályázat értelmében 60 millió
forintot nyertünk a központi orvosi rendelő és védőnői
szakszolgálat felújítására. Jelenleg a szerződéskötési folyamat közepén tartunk, ezt követően kezdődhet meg a
munkálatok pontos megtervezése. Valószínűleg az ös�szegből a legégetőbb problémákat tudjuk orvosolni, így
első körben a födém és a tetőzet teljes cseréjét szeretnénk
megvalósítani, valamint elegendő parkolót és kerékpártárolót kialakítani. Egy másik pályázatunk is beadásra
került, mely az épület teljes belső és külső felújítását célozza meg, ennek eredményéről azonban még nincs információnk.

LAKHATÁSI ÉS PÉNZBELI
TÁMOGATÁSRA LEHET PÁLYÁZNI
A „Teremts Esélyt Program – Dévaványa” elnevezésű
EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretein
belül megjelent több lakossági pályázat is, melyek mindegyike a 18-35 év közötti fiatalok letelepedését és egzisztenciateremtését szolgálják. Pályázni lehet többek között
24 hónapra szóló fecskelakás igénybevételére, jogosítványtámogatásra, illetve dolgozók tanulmányi támogatására. A
pályázati felhívások az önkormányzat honlapjáról letölthetőek, illetve a titkárságon kikérhetőek. A felhívás keretében első körben 17 millió forint támogatást kívánunk
így szétosztani a dolgozó fiatalok között, akik Dévaványán
képzelik el a jövőjüket.

2019-től az önkormányzati közfoglalkoztatásban résztvevők számát ismét jelentős csökkentés éri, így az előző
évekkel ellentétben idén a közfoglalkoztatási program
keretében a járdaépítési programot nem tudjuk folytatni.
Az önkormányzati járdaépítési programot 2014-ben indítottuk el, azonban mivel évtizedekig a járdafelújítás nem
volt napirenden, így jelentős problémát kellett/kellene orvosolnunk, melynek végére még ma sem értünk. Annak
ellenére, hogy minden problémás szakaszt nem tudtunk
újjáépíteni, több kilométer járda újulhatott meg az elmúlt
5 évben. A program leállítása mellett azonban felajánlásunk továbbra is él: annak, aki szeretné az ingatlana előtt
húzódó járdaszakaszt rendbe tenni, annak a felújításhoz
szükséges sódert és cementet az önkormányzat ingyenesen biztosítja.
Ezen túl egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően idén az alábbi utcák legrosszabb járdaszakaszait
tudjuk felújítani beszerzési eljárás eredményeként kiválasztandó vállalkozással:
1. Körösladányi út (Hősök tere – Rövid u. közötti szakasz)
2. Széchenyi utca (Bem u. – Gyöngy u. közötti szakasz)
3. Vörösmarty utca (Árpád u. – iskola közötti szakasz)
4. Bethlen Gábor utca (Kossuth u. – piac közötti szakasz)
A meglévő töredezett járdaburkolatok elbontásra kerülnek, helyükre 10-12 cm vastagságú betonjárda/térburkolat
lesz építve.

DÉVAVÁNYA-GYOMAENDRŐDI
ÚT FELÚJÍTÁSA
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről ismét megerősítésre került, hogy idén várható a két város közigazgatási
határát átszelő, jelenleg legrosszabb állapotú 2 km hosszúságú útszakasz felújítása. A munkálatok megkezdéseként
március-április hónapot jelölték meg. Reményeink szerint
a felújítás hosszú távra fog szólni.

TISZTELT CIVIL SZERVEZETEK!
Szeretnénk, minden civil szervezet figyelmét felhívni
arra, hogy a napközi konyha étkező része civil szervezeti
rendezvények tartására továbbra is, ingyenesen igénybe
vehető. Az erre vonatkozó igényeket az önkormányzati hivatal titkárságán lehet leadni.
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Valánszki Róbert,
polgármester

FOLYTATÓDTAK AZ ADÓCSÖKKENTÉSEK A 2019-ES ÉVBEN IS
Magyarország 2017-ben elnyerte az Európai Unióban a
legnagyobb adócsökkentő címet. Az adócsökkentési politikáját a kormány folytatja 2019-ben is.
Többek között folytatódik a gyermekes családok támogatásainak kibővítése, januártól havi 40 ezer forint lett a kétgyermekesek családi adókedvezménye.
Míg 2010-ben mindösszesen 12 milliárd forintot fordított
az állam családi adókedvezményre, és a nagycsaládosoknak
járt csupán néhány ezer forintos havi adóenyhítés, addig az
idén a Pénzügyminisztérium számításai szerint 360 milliárd forint marad a legálisan dolgozó és gyermeket nevelő
szülőknél a családi adókedvezménynek köszönhetően.
Emellett az UHT és az ESL tej áfája 5 %-ra csökkent. Az
öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2019ben már csak a 15 % személyi jövedelemadót kell fizetni.

A legkisebb vállalkozások áfa alóli mentessége 8 millió forintról 12 millió forintra nőtt január 1-jétől, emellett megszabadulnak az áfa-bevallás kitöltésének kötelezettsége alól
is. Az adóhivatal százezer egyéni vállalkozónak elkészíti a
bevallási tervezetet.
Emellett 20 ezer forintig pedig minden lakossági átutalás
mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól.
Az adminisztráció egyszerűsítésének jegyében öt adófajta
szűnik meg. A magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő
75 %-os különadón kívül megszűnik a hitelintézeti különadó és a kulturális adó is. A baleseti adó a biztosítási adóba, és az egészségügyi hozzájárulás (eho) pedig a szociális
hozzájárulási adóba olvad.
Dankó Béla
országgyűlési képviselő

FALUGAZDÁSZ IRODA ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elsődleges feladata a gazdálkodók támogatása. Annak érdekében, hogy ennek az elvárt
mértékben meg tudjunk felelni, folyamatosan felülvizsgáljuk működésünket, és fejlesztjük folyamatainkat, szervezetünket.
Hatékonyabb működésünk érdekében egyes települések ügyfélfogadását összevontuk, vagy módosítottuk. Ezzel magasabb
minőségű kiszolgálást és országosan hosszabb nyitvatartást tudunk biztosítani tagjaink számára. Irodáinkat úgy alakítjuk ki,
hogy a gazdálkodók a lehető legkönnyebben érjenek el bennünket, és minél több időt álljunk a rendelkezésükre.

Dévaványa településen 2019. február 4-től:
minden kedden 7:30-tól 16:00 óráig
szerdán 12:30-16:00 óráig
csütörtökön 7:30-tól 16:00 óráig
pénteken 7:30-tól 14:00 óráig várjuk tisztelt tagjainkat!
Gyomaendrőd állandó ügyfélszolgálati irodánkban pedig hosszabb
nyitvatartással állunk tagjaink rendelkezésére 2019. február 4-től.
Gyomaendrőd állandó irodánk címe:
5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.

KATASZTRÓFAVÉDELEM TÁJÉKOZTATÓJA
Óránként kigyullad egy lakás
Még szinte el sem telt a január, és már hétszázötven lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat. Huszonnégy eset áldozatot is
követelt, volt hétvége amikor öt ember halt meg lakástűzben.
A katasztrófavédelem statisztikai adatai szerint januárban
eddig átlagosan óránként keletkezett egy lakástűz Magyarországon. A legtöbb lakástűz egy-két négyzetméteres, azonban
naponta három-négy otthon semmisül meg az emberi gondatlanságra visszavezethető tüzek miatt.
A téli időjárás kedvez a lakástüzek kialakulásának. Az emberek több időt töltenek otthon, többet főznek, többet kell világítani, intenzíven kell fűteni. Január utolsó hétvégéjén öt ember
vesztette életét lakástűzben. A halállal végződő lakástüzek áldozatai szinte kivétel nélkül egyedül élő idős emberek. A katasztrófavédelem mindenkit arra kér, hogy figyeljenek egyedül
élő idősebb szomszédjukra, ismerősükre. Egy füstérzékelő beszerzése megoldást jelenthet, hiszen a statisztikák szerint nem
csak haláleset nem következett be, de még nagyobb tűz sem
keletkezett azokban a lakásokban, házakban, ahol volt füstérzékelő.
Egy jó minőségű füstérzékelő néhány ezer forintba kerül és a
tűz keletkezésének legelején jelez. Az érzékelő hangos sípolását
meghallva még van idő kimenekülni a lakásból, vagy az otthon
lévők akár még saját maguk is meg tudják fékezni a kezdeti
lángokat anélkül, hogy testi épségüket kockáztatnák.

A legtöbb lakástűz a fűtéssel, főzéssel, dohányzással, hibás,
nem megbízható elektromos eszköz használatával hozható ös�szefüggésbe. Ezekre érdemes odafigyelni:
· Azokban a háztartásokban, ahol fával fűtenek, ne legyen túl
közel a tüzelő a kandallóhoz, cserépkályhához, vagy kazánhoz.
· Ne fűtsenek háztartási hulladékkal! Az olyan kéményben,
ahol akár csak két hétig szeméttel fűtenek, annyi korom és kátrány rakódik le, mint egy teljes fűtési szezonban egy olyan kéményben, amelynél megfelelő tüzelőt használtak.
· Ahol rendszeresen szeméttel fűtenek, ott előbb-utóbb meg
fog gyulladni a kéményben lerakódott kátrány és korom. A kéményről másodpercek alatt átterjed a tűz a ház tetejére.
· Gyakori, hogy a dohányzás vezet sérüléssel járó, vagy halálos lakástűzhöz. Fekve, ágyban ne dohányozzanak, ne aludjanak el hamarabb, mint a cigaretta.
· A régen épült házakban több elektromos eszköz együttes
használata túlterhelheti a hálózatot, ami miatt tűz keletkezhet.
A régi elektromos rendszereket vizsgáltassuk felül egy villanyszerelővel!
· Ha a biztosítékot rendszeresen lecsapják az elektromos eszközök, ha az elosztó, a hosszabbító, vagy a konnektor elszíneződött, el van deformálódva a hőmérséklettől, ne használjuk és
hívjunk villanyszerelőt!
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Gombos Erik tűzoltó hadnagy
mb. szóvivő

MEGNYÍLIK A LAKOSSÁGI HULLADGYŰJTŐ UDVAR
NYITÁS 2019. FEBRUÁR 4.
LAKOSSÁGI HULLADGYŰJTŐ
UDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK
FELTÉTELEI
A hulladékudvar nyitvatartási időben várja: Csárdaszállás, Dévaványa,
Ecsegfalva, Gyomaendrőd, Hunya,
Örménykút települések lakosságát,
ahol mérlegelés után a lenti feltételek
mellett adhatják le a hulladékokat –
díjmentesen.

NYITVA TARTÁS:

Hétfőtől-péntekig naponta:
7-15 óra között és
minden hónap első szombati
napján: 8-12 óra között
A hulladékudvar munkaszüneti napokon illetve a munkanap áthelyezésekből adódó pihenőnapokon zárva
tart. Az esetleges műszaki okokból

adódó nyitva tartás módosításának
előzetes tájékoztatás nélküli jogát fenntartjuk, erről honlapunkon tájékoztatást adunk (www.dareh.hu).
Hulladékudvar címe: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz. (Dévaványáról Körösladány felé a szennyvíztelepi úton)
GPS koordináta: (lat-lng): 47°00’
42,93” - 20°58’ 13,55”
Telefonszám: 06-30/163-2639
Igénybevétel feltételei:
• Kizárólag a közszolgáltatási nyilvántartásban szereplő természetes személyek vehetik igénybe: lakcímigazoló
kártya és személyi igazolvány bemutatása szükséges;
• A beszállítás napján nem lehet hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
összefüggésben fennálló díjhátralék,
ennek igazolásául be kell mutatni:

• az utolsó negyedéves számlát a
folyószámla egyenleg miatt,
• az utolsó negyedéves szolgáltatási díj befizetését igazoló szelvényt.
• A számlán szereplő felhasználási
hely címének és az igénybevevő lakcímkártyáján szereplő címnek meg
kell egyeznie.
Amennyiben az ingatlanon
díjhátralék van, nem lehet a hulladékudvar szolgáltatását igénybe venni!
A hulladékgyűjtő udvar igénybevétele díjmentesen történik!
A hulladékgyűjtő-udvarba csak az
olyan elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítható be, amely a háztartásokban életvitelszerűen keletkezik és
megfelel az alább felsorolt
követelményeknek.

NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK:
EWC kód
Megnevezés

Mit tartalmazhat?

Mennyiségi korlát

Nem tartalmazhat

20 02 01 / Zöldhulladék

Olyan növényi hulladék,
amely kertekből, parkokból
származik (fanyesedék, ág,
gally, fű, lomb, fűrészpor,
faforgács stb.)

1 m3/alkalom
- áttetsző zsákban vagy
- gally, nyesedék esetében
legfeljebb 1 m hosszú
kötegekben

Rothadt, korhadt, gombás
fadarabok, állati, emberi
ürülék, kommunális
hulladék

16 01 03 / Gumiabroncs

Gumiabroncs
(max. 21”-os
személygépkocsi abroncs)

4 db/év/ingatlan

Gumibelső, gumiszalag,
tgk. abroncs, tömörgumi

500 kg/év/ingatlan

Azbeszt, veszélyes összetevőkkel rendelkező anyagok

5 db/év/ingatlan

Pl.: nyomtatópatron

17 01 07 / Kevert építési
törmelék

20 01 36 / Kiselejtezett
elektromos és elektronikus
berendezések

Beton, tégla, cserép és
kerámia frakció vagy azok
keveréke (kisebb átalakításból, lakásfelújításból
származó törmelék)
pl.: elektromos hulladék:
mosógép, mosogatógép,
hajszárító, porszívó, vasaló,
elektromos fűrész, fűnyíró stb.
pl.: elektronikai hulladék:
számítógép, nyomtató, monitor,
mobiltelefon, hifi berendezés,
televízió, rádió, videokamera,
fényképezőgép, stb.
Kizárólag egészben, bontás
nélkül adható le!

08 03 17* veszélyes
anyagokat tartalmazó toner

nyomtató patronok

5 db/év/ingatlan
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EWC kód Megnevezés

Mit tartalmazhat?

13 02 05*
ásványolaj alapú,
javításból, karbantartásból
klórvegyületet nem tartalmazó
származó használt olaj
motor-, hajtómű- és kenőolaj
15 01 10* / Veszélyes anyag- Olajos, festékes, vegyszeres
gal szennyezett göngyöleg
flakon
16 02 11* / klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) Hűtőszekrények, mélyhűtők, klímaberendezések
tartalmazó használatból
kivont berendezés
16 02 13* / veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejpl.: nem klór-fluor-szénhidtezett berendezés, amely
rogéneket (HCFC, HFC)
különbözik a 16 02 09-től
tartalmazó hűtő
16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
20 01 19* / Növényvédő
Növényvédő szerek – zárt
szerek
csomagolásban
20 01 35*/ veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett
elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek
különböznek a 20 01 21-től
és a 20 01 23-tól

Mennyiségi korlát

Nem tartalmazhat

5 liter/év/ingatlan

Növényi eredetű háztartási
étolaj

6 kg/év/ingatlan

1 db/év/ingatlan

1 db/év/ingatlan

5 kg/év/ingatlan

2 db/év/ingatlan

Megbontott készülék, PCB-t
tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok,
kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont
berendezés
Szivárgó, csepegő, nem zárt
göngyölegű hulladékok
Fénycső, klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés (hűtő)

BESZÁMOLÓ A KAPOTT SZJA 1%-ÁNAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány 2017. évi személyi
jövedelemadó 1 % felajánlásaiból
195.166,- Ft összegű támogatásban
részesült.
A Közalapítvány Kuratóriuma 2018.
évben a kapott felajánlás terhére a következő támogatásokat adta:
A 2/2018.(IV.12.) Közalap. Hat.
alapján a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részvételét támogatta
az Élesden megrendezésre került Lugosi Mihály Nemzetközi Szépolvasó
versenyen 20.000,- Ft-tal.
Az 6/2018.(IV.12.) Közalap. Hat.
alapján 12.000,- Ft támogatást adott
az 5.b osztály tanulmányi kirándulásához.
A Közalapítvány Kuratóriuma a
7/2018.(IV.12.) Közalap. Hat. alapján
22.000,- Ft támogatást adott az 6.b
osztály tanulmányi kirándulásához.
A Közalapítvány Kuratóriuma a
9/2018.(V.17.) Közalap. Hat. alapján
39.000,- Ft támogatást adott a 8. a osztály tanulmányi kirándulásához.
A Közalapítvány Kuratóriuma a
10/2018.(V.17.) Közalap. Hat. alapján
17.000,- Ft támogatást adott a 6.a osztály tanulmányi kirándulásához.

A „Jó tanuló, jó sportoló” címet a
13/2018.(VI.12.) Közalap. határozatában a Ványai Ambrus Általános Iskola
tanári kara javaslatára Kovács Ádám
8. osztályos tanuló részére ítélte meg
és a cím mellett 20.000,- Ft ajándékutalvány jutalomban részesítette őt.
A Közalapítvány Kuratóriuma a
15/2018.(VII.31.) Közalap. határozatban a Ványai Ambrus Általános Iskola
hátrányos helyzetű tanulóinak Erzsébet táborban való részvételét (útiköltség) 37.000,- Ft-tal támogatta.
A Kuratórium 17/2018.(VII.31.)
Közalap. Hat. alapján 16.000,- Ft támogatást adott a Napközis tábor a
Kurucz Portán program megvalósításához.
A 22/2018.(XI.30.) Közalap. Hat.
alapján a közalapítvány a Vakok és
Gyengénlátók Egyesületének Dévaványai Csoportját 30.000,- Ft-tal támogatta.
2018-ban 17.834 Ft-tal léptük túl az
adott évi keretet, amelyet a 2018- évi
felajánlások terhére tettünk.
2018-ban a SZJA 1% felajánlás mértéke megegyezik a 2017-ben kapott
felajánlással. Ez nagyban befolyásolja
a 2019-ben adható támogatások mér-
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tékét, a támogatható kérelmek számát.
A Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány Kuratóriuma ezúton
szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával közalapítványunkat
támogatták, és felajánlásukkal hozzájárultak céljaink megvalósításához.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
támogatásukkal segítsék a Közalapítvány további sikeres munkáját!

Köszönettel:
Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány Kuratóriuma

Tisztelt Dévaványai Lakosok!
A Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány ezúton kéri a
Tisztelt Lakosságot, hogy
támogassák adójuk
1 %-ával az alapítvány működését!

Adószám: 19060600-1-04
Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke

TÁJÉKOZTATÓ HELYI ADÓÜGYBEN
A Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal adóügyekben az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Adózókat:
Magánszemélyek kommunális adója
Az adó alanya az, aki a naptári év első
napján az építmény tulajdonosa, illetve a
bérleti jog jogosultja. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak
gyakorlására jogosult az adó alanya. Több
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok.
Az adókötelezettséget érintő változást a
következő év első napjától kell figyelembe venni. Felhívjuk az adózók figyelmét
arra, hogy az ingatlanokban történt tulajdonosváltozásokról sem az illetékes földhivataltól, sem a közjegyzőtől nem kapunk
tájékoztatást, és sok esetben maguk az
érintettek sem jelzik ezt. Kérjük az adózókat, hogy az ingatlan tulajdonjogában
bekövetkezett változásokat (adásvétel,
öröklés, ajándékozás) - új építésű ingatlanok esetén a használatbavételi, illetőleg a
fennmaradási engedély jogerőre emelkedése után - 15 napon belül jelentsék be
az adóirodában.
Gépjárműadó
Az adó kivetése a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV.
törvény alapján vezetett járműnyilvántartás adatai alapján történik. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban:Gjt.) alapján az adó alanya az
a személy, aki járműnyilvántartásban az év
első napján elsősorban üzemben tartóként,
ennek hiányában tulajdonosként szerepel.
Év közbeni forgalomba helyezés esetén az
adó alanya az, aki a forgalomba helyezés
hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Az
adókötelezettség a gépjármű forgalomba
helyezését követő hónap első napján kezdődik.
Az adó mértéke a Gjt. 7. § -ban meghatározott adóalap számításával történik.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a
jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését - a változástól számított
8 napon belül - a tulajdonátruházó (eladó)
a tulajdonjog változásáról készült teljes
bizonyító erejű magánokirat vagy annak
másolata, postai vagy elektronikus úton
történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesíti az okmányiroda felé. A tulajdonszerzőnek (vevő) 15 napon belül kell
az átírást intéznie. Amennyiben egyik fél
sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének előfordulhat az az eset, hogy a gépko-

csi a következő adóévben is a régi tulajdonos nevén kerül adóztatásra.
Iparűzési adó
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. b) pontja
alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést
biztosító szerv, és köteles az ügyek elektronikus intézését biztosítani.
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy ezzel
egyidejűleg 2018. január 1. napjától az
E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) és b)
pontja alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett -többek közt- az ügyfélként
eljáró gazdálkodó szervezet (a gazdasági
társaság, az egyéni cég, az egyéni vállalkozó), valamint az ügyfél jogi képviselője.
A helyi adókkal kapcsolatos nyomtatványok, így az iparűzési adó bevallás
nyomtatvány is a következő webcímen
tölthető le: https://ohp.asp.lgov.hu
Az oldalon a település kiválasztását követően az ügyindítás menüpontnál kiválasztható a bevallás nyomtatvány. (Ágazat: Adóügy; Ügytípus: iparűzési adó)
Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány:
A település kiválasztását követően az
ügyindítás menüpontnál kiválasztható a
bejelentkezési nyomtatvány.
(Ágazat:
Adóügy; Ügytípus: általános adónyomtatványok)
A kitöltött nyomtatványokat DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA hivatali kapujára kell feltölteni.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett
adózóink az adóigazolás kérelmeiket az
általános adónyomtatványok közt érik el,
beküldése szintén a hivatali kapura történik.
Minden adózónak lehetősége van aktuális adóegyenlegének lekérdezésére,
melyet a település kiválasztását követően
az adóegyenleg lekérdezés menüpontnál
érhet el.
Természetes személy ügyfelek részére
az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé
az ügyek elektronikus intézését, azonban
lehetőséget biztosít számukra is, amen�nyiben rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval.
Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy
gazdálkodó szervezetek esetén a teljes
ügyintézés elektronikus formában történik, vagyis az eljáró hatóság a gazdasági
társaságok cégkapus tárhelyére, egyéni
vállalkozók ügyfélkapus tárhelyére kül-
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di meg a keletkező iratokat (határozatokat, végzéseket)!
Kérjük, hogy a jövőbeni félreértések
elkerülése végett az érintettek folyamatosan kísérjék figyelemmel tárhelyük
levélforgalmát!

Fizetési határidők 2019-ben:
2019. március 15.
2019. I. félévi adó megfizetése
2019. március 31.
talajterhelési díj bevallása, megfizetése
2019. május 31.
iparűzési adó bevallása, megfizetése
2019. szeptember 15.
2019. II. félévi adó megfizetése
2019. december 20.
adóelőleg kiegészítés bevallása, megfizetése
A fizetési határidő elmulasztása esetén
az esedékesség napjától a megállapított
adó összege után késedelmi pótlék kerül
felszámításra. Tájékoztatjuk adózóinkat,
hogy 2019. január 1-től a késedelmi pótlék
mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes
jegybanki alapkamat 5 százalékponttal
növelt mértékének háromszázhatvanötöd
része.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét
belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett
adózó a fizetési kötelezettségét belföldi
fizetési számlájáról történő átutalással,
vagy készpénz-átutalási megbízással
(csekken) teljesítheti.
A magánszemélyek kommunális adó és
a gépjárműadó 2019. évi csekkjeit, valamint az adószámmal rendelkező magánszemélyek részére az iparűzési adó 2019.
I. félévi csekkjeit az iroda minden érintett
adózó részére február közepétől kipostázza! Amennyiben valaki 2019. március
10-ig mégsem kapja kézhez azokat, kérjük jelezze elérhetőségeinken.
A fent leírtakkal kapcsolatban bővebb
felvilágosítást a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 8. sz. irodájában kaphatnak.
Elérhetőségek:
Telefon: 66/483-100/123 mellék,
E-mail: ado@devavanya.hu
Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal Gazdálkodási Iroda

TEREMTS ESÉLYT PROGRAM – DÉVAVÁNYA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS PÁLYÁZAT
Az EFOP-1.2.11-16-201700003 kódszámú pályázat
következő megvalósuló programeleme a Lakhatási támogatás pályázat, melynek keretében felújított fecskelakásokkal
kívánjuk segíteni a fiatalok
saját lábra állását, ösztönözni a
városban maradásukat.
A pályázati felhívás alább
olvasható, minden szükséges
benyújtandó dokumentum letölthető a www.devavanya.hu
weboldalról.
A pályázati adatlap és a szükséges csatolandó nyilatkozatok
személyesen Dévaványa Város
Önkormányzat titkárságáról (5.
sz. iroda) is kikérhetőek.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15., 10 óra

••••••••••••••••••••

PÁLYÁZAT KIÍRÁS
LAKHATÁSI
TÁMOGATÁS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Teremts Esélyt Program
– Dévaványa” elnevezésű
EFOP-1.2.11-16-2017-00003
kódszámú pályázat keretében,
a 329/2018. (XI.29.) Dv. Kt.
határozat alapján lakhatási
támogatás pályázatot hirdet
18-35 éves korosztály számára Fecskelakások ingyenes
igénybevételére.
A Pályázat célja:
Az önkormányzat tulajdonában lévő fecskelakások pályázati úton történő bérletbe adása
a célcsoportba tartozó fiatalok
önálló életkezdésének és családalapításának támogatásának
céljából. A pályázati felhívással
megpályázható lakások:
• 5510 Dévaványa, Széchenyi
utca 5/1.
• 5510 Dévaványa, Széchenyi
utca 5/2.
A pályázati felhívás alapdokumentuma Dévaványa Város
Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve, mely letölthető
a www.devavanya.hu oldalról.
A pályázaton kérelmet az
nyújthat be, aki:
• a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem tölti
be a 35. életévét.

• a beköltözők legalább egyike foglalkoztatási jogviszon�nyal kell, hogy rendelkezzen,
vagy résztvevő legyen a jelen
pályázat keretein belül szervezett „Gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek
szervezése” pont szerinti programelemben. Részletekért lásd:
Ifjúsági Cselekvési Terv.
• aki a pályázat benyújtásakor
Dévaványán lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Dévaványán él, vagy vállalja, hogy a
bérleti szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül állandó lakcímükként az elnyert lakást jelentik be a hatóságok felé.
• vállalja, hogy közösségi célú
önkéntes tevékenységet végez
a településen.
• vállalja, hogy részt vesz a
„Vállalkozó leszek” elnevezésű 6 alkalmas képzésen.
A pályázat elbírálásánál
előnyben részesül(nek):
• aki a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem
töltötte be;
• aki legalább egy fő támogatott korcsoportba tartozó személlyel költözik;
• a gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők;
• aki a Cselekvési terv 1. sz.
mellékletében jelzett hiányszakmával rendelkezik, továbbá aki BSc vagy MSc (illetve
főiskolai vagy egyetemi) diplomával rendelkezik;
• aki a Cselekvési terv kidolgozásában tevőlegesen részt
vállalt;
• aki munka mellett felsőfokú
tanulmányokat folytat, felsőfokú szakképzésben vagy OKJ
szakképzésben vesz részt;
• aki vállalja, hogy 24 hónapig lakik a lakásban.
Pályázaton nem vehet(nek)
részt:
• aki a támogatási kérelem
benyújtásakor betöltötte a 35.
életévét.
• aki korábban már nyert
Dévaványán
Fecskelakások
igénybevételére szóló lakhatási
támogatást.
• Dévaványa Város Önkormányzatának vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselőtestület tagjai, valamint
fentiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói (házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefo-

gadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és a nevelőszülő és a
testvér).
Egyéb információ:
A pályázati elbírálás alatt a
benyújtott pályázatok tekintetében a pályázat kiírója szükség
esetén további dokumentumok
benyújtását kérheti.
A bérelt ingatlanok összközművesek és azonnal költözhető
állapotúak, melyekhez mosógép, hűtő, gáztűzhely és laptop
is jár. A beköltözőknek megőrzési felelősséget kell vállalniuk
az ingatlanban lévő eszközök
és berendezések tekintetében.
A lakhatási ösztönző támogatás 2 évre (24 hónapra) nyerhető el. A beköltözőknek lakbért
fizetniük nem kell, viszont
kötelesek az ingatlanok rezsi
költségeit rendszeresen fizetni.
A lakások kérésre, előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetőek.
A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat Dévaványa Város Önkormányzatának Polgármestere
bírálja el. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati döntéssel szemben
fellebbezni nem lehet.
A pályázat benyújtásának
módja, helye, határideje:
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15. 10.00
A pályázatok benyújtás helye:
személyesen ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal titkárságán vagy postai úton a következő címre:
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
A pályázat benyújtásának
módja: A Pályázatokat elektronikusan és kézzel is ki lehet tölteni.
A kézzel történő kitöltés esetén
kérjük a nyomtatott nagybetűkkel
történő írást. A pályázatot 1 eredeti
példányban, lezárt borítékban kell
benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni:
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Teremts Esélyt Program
– Dévaványa
Lakhatási Támogatás
A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.
A lakhatási támogatás igénybevételének feltétele a támogatási
szerződés megkötése.
A beköltözés várható időpontja: 2019. március 1.
A pályázatnak tartalmaznia kell
(amennyiben rendelkezésre áll)
• a kitöltött pályázati adatlapot;
• a beköltözni szándékozók személyigazolvány és lakcímkártyáinak egyszerű másolatát;
• gyermek születési anyakönyvi
kivonatának egyszerű másolatát;
• iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás egyszerű
másolatát;
• munkáltatóval megkötött
munkaszerződést,
kinevezést,
megbízási szerződést vagy ezek
kötésére irányuló munkáltatói
szándéknyilatkozatot, vállalkozói igazolványt;
• nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó, illetve a vele együtt beköltözni szándékozók az önkormányzat vezető tisztségviselői,
illetve a képviselő-testület tagjaival nem állnak közeli hozzátartozói viszonyban;
• nyilatkozat a lakhatás feltételeiről;
• Pályázói vállalási nyilatkozat;
• minden olyan irat és igazolás,
mely a kedvező elbírálás során felsorolt elemeket igazolja.
A pályázati adatlap a www.
devavanya.hu oldalon érhető el.
A kitöltött adatlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges
mellékletekkel együtt kell benyújtani.
A pályázatról további információ
kapható Dévaványa Város honlapján (http://www.devavanya.hu),
illetve az Önkormányzati Hivatal
titkárságán (06-66/483-100/119-es
mellék).

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező belterületi ingatlanok értékesítése egyfordulós pályázat útján.
Pályázat tárgya: Dévaványa, 45 db önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan elidegenítése.

Az ingatlanok adatai:

ssz.
1.

hrsz.
733

m2
694

ingatlan jellege
beépítetlen terület

2.

924

1265

lakóház, udvar

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1125
1128
2587
2588
2589
2590
2593
2594
2595
2597
2663/37
2663/38
2663/39
2663/40
2663/42
2663/43
2663/44
2663/45
2663/46
2663/56
2663/57
2663/58
2663/59
2663/60
2663/61
2663/62
2663/63
3350

1095
1859
967
563
770
1571
2136
507
842
7221
875
891
907
943
1067
1045
1020
999
976
768
768
768
768
768
768
811
811
1183

beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen telek

31.

3536

450

lakóház, udvar

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

3538
4352
4436
4570
4632
4695
4728
4744
4846
4851
5133
5138
5171
5192/1

709
1891
2104
2097
2057
2108
1047
727
4341
1050
133
165
345
529

lakóház, udvar, gazd. ép
zártkerti művelés alól kivett terület
zártkerti művelés alól kivett terület
zártkerti művelés alól kivett terület
zártkerti művelés alól kivett terület
zártkerti művelés alól kivett terület
zártkerti művelés alól kivett terület
zártkerti művelés alól kivett terület
zártkerti művelés alól kivett terület
zártkerti művelés alól kivett terület
zártkerti művelés alól kivett terület
zártkerti művelés alól kivett terület
zártkerti művelés alól kivett terület
zártkerti művelés alól kivett terület

cím/hely
Konrád u. 12.
Könyves K. u. 3.
belvizes terület, lakásként nem funkcionál, bontandó épület
Jókai u. 33. – üres telek
Jókai u. 33. mögötti, belső telek

mezőgazdasági művelésű terület a Szeghalmi utcán a Tókert
bejáratánál

Eötvös u. 72.
Eötvös u. 74.
Eötvös u. 76.
Eötvös u. 78.
Ladányi Mihály u. 17.
Ladányi Mihály u. 15.
Ladányi Mihály u. 13.
Ladányi Mihály u. 11.
Ladányi Mihály u. 9.
Ladányi Mihály u. 10.
Ladányi Mihály u. 12.
Ladányi Mihály u. 14.
Ladányi Mihály u. 16.
Ladányi Mihály u. 18.
Ladányi Mihály u. 20.
Ladányi Mihály u. 22.
Ladányi Mihály u. 24.
Szérűskert u. 48. (zug legbelsőbb telke)
Három rózsa utca 48.
(a Három rózsa és József Attila utca találkozásánál lévő üres
telek)
a valóságban beépítetlen terület
József Attila u. 23. a valóságban beépítetlen terület

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. március 8. 9 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási
és Szervezési irodája
módja: személyesen vagy postai úton (beérkezés)
Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

induló vételár
55 520 Ft +Áfa
220 000 Ft +Áfa
90 000 Ft
100 000 Ft
77 360 Ft
45 040 Ft
61 600 Ft
125 680 Ft
170 880 Ft
40 560 Ft
67 360 Ft
577 680 Ft
324 000 Ft
330 000 Ft
336 000 Ft
349 000 Ft
341 440 Ft
334 400 Ft
326 400 Ft
319 680 Ft
312 320 Ft
245 760 Ft
245 760 Ft
245 760 Ft
245 760 Ft
245 760 Ft
245 760 Ft
259 520 Ft
259 520 Ft
90 000 Ft

+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa

150 000 Ft +Áfa
220 000 Ft
151 280 Ft
168 320 Ft
167 760 Ft
164 560 Ft
168 640 Ft
83 760 Ft
58 160 Ft
347 280 Ft
84 000 Ft
10 640 Ft
13 200 Ft
27 600 Ft
42 320 Ft

+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa
+Áfa

Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési
Irodájában Ficzere Gabriella ügyintézőtől.
Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodájában 2019. február
11. 9 órától 2019. március 5. 11 óráig.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Diákvezetők a járási
hivatalban
A napokban a Gyomaendrődi Járási Hivatalba látogatott Deák Ramóna (Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakközépiskola) diák
járási hivatalvezető és Deli Boglárka
(Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) diákpolgármester. A közelmúltban hivatalba lépett
két diákvezetőt tavaly év végén a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalban iktatták be tisztségükbe.

A diákvezetők egy bejárás keretében ismerték meg a járási hivatal szervezetét, működését, majd részt vettek
a hivatal heti szinten megrendezett
vezetői értekezletén is. Az értekezleten
dr. Pacsika György járási hivatalvezető ismertette a hivatal legfontosabb
jellemzőit, az osztályvezetők pedig
bemutatták az osztályuk működését,
munkáját.
A járási hivatal vezetői ezt követően egyeztették a diákvezetőkkel azon
feladatokat (fogyasztói tudatosság növelése, személyi igazolvány készítésének fontossága, ügyfélkapu létesítésének népszerűsítése), amelyekben aktív
szerepet vállalnak, együttműködnek
idén is a fiatalokat érintő releváns információk közvetítésében.

Mozgalmas évindítás
a Vidra Mentőcsoportnál
Mint minden évben, idén is lendületesen indítja az évet a Gyomaendrődi járás védelmére felesküdött
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport
Egyesület.

Az egyesület elnöksége a napokban tartotta meg az idei első munkaértekezletét a gyomaendrődi polgári
védelmi bázison. Az értekezleten a
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség is képviseltette magát.

A munkaértekezlet résztvevői arról
is egyeztettek, hogy idén a mentőcsoport milyen pályázatokon vesz részt,
illetve milyen fejlesztésekre van szükség. Arról is szó esett, hogy a Vidra
mentőcsoport milyen rendezvényeken fog előreláthatóan részt venni.
Az egyesület öt tagja a hét végén
Hegedüs Roland polgármester meghívására részt vett a hagyományosan jó
hangulatú hunyai falusi disznótoros
rendezvényen.
A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület ugyanakkor
már számot adott az önkormányzatoktól tavaly elnyert támogatások felhasználásáról is. Kiderült,
hogy a hunyai önkormányzattól
kapott támogatásból egy egészségügyi eszközök tárolására szolgáló
mentős táskát, illetve egy nappali
személykereséséhez használható
távcsövet, valamint egy búvárkést
vásárolt a mentőcsoport. A Gyomaendrőd városától kapott támogatásnak egyelőre csak egy részét
költötték el, abból szintén egy
nappali személykereséséhez használható távcsövet vettek.
A Dévaványa önkormányzata által
biztosított összegből 9 pár ultrarövid
hullámú kézi adó-vevő készüléket sikerült beszerezni.
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Ügyfélfogadási időn kívül is
a diákok rendelkezésére állt a
Gyomaendrődi Járási Hivatal
Az ügyfélközpontú gondolkodás, a
rugalmasság, valamint a konstruktív
együttműködés ékes példáját szolgáltatta a Gyomaendrődi Járási Hivatal a
napokban, amikor ügyfélfogadási időn
kívül nyitott ügyfélkaput a Szent Gellért Katolikus Gimnázium 33 végzős
tanulója a hivatal kormányablakában.

Mint ismeretes, a felvételi előtt álló
tanulóknak mindenképpen szükségük van az elektronikus felvételi eljárás lebonyolításához ügyfélkapu létesítésére. Tekintettel arra, hogy a Szent
Gellért Katolikus Gimnázium továbbtanulni szándékozó diákjainak többsége nem rendelkezett ügyfélkapuval,
az alma mater képviselője megkereste
a járási hivatalt, közreműködésüket
kérve, hogy a gimnázium végzős évfolyama mihamarabb elvégezhesse az
ügyfélkapu regisztrációt.
Annak érdekében, hogy a diákok
tömege ne „zavarja” az ügyfélfogadást, a járási hivatal szerda délelőtt,
a normál ügyfélfogadási időn kívül
biztosított ügyintézési lehetőséget az
oktatási intézmény felvételi előtt álló
végzős tanulóinak. A járási hivatal
kormányablak ügyintézői alig háromnegyed óra alatt minden tanuló ügyfélkapu regisztrációját elvégezték.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal
nagy hangsúlyt fektet az oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal, egyéb
közfeladatot ellátó szervezetekkel való
együttműködésre. Ezt a konstruktív
partnerséget példázta a Szent Gellért
Katolikus Gimnázium végzős diákjainak ügyfélkapu nyitási akciója is.

A római-katolikus egyházközség rovata
Minden évben, január 22-én van Boldog Batthyány-Strattmann László
családapa emléknapja. Dunakilitiben
(Magyarország) született 1870. október 28-án. Az orvosi diploma megszerzése után magánkórházat alapított Köpcsényben (Kittsee, Ausztria)
és Körmenden, szembeteg emberek
számára. A szegény betegeket ingyen
gyógyította, sőt anyagilag is segítette
őket. Házas és családi élete példamutató volt. Gyermekeiket igaz keresztény
szellemben nevelték. Mindvégig állhatatos volt az imádságban és az áldozatos felebaráti szeretet gyakorlásában.
Bécsben halt meg 1931. január 22-én.
Egyik írásában mindannyiunk számára
megfontolandó dolgokról ír: „Az imádságra kivétel nélkül
mindannyiunknak feltétlenül szükségünk van. Maga az Üdvözítő jelenti ki: Kérjetek és adnak nektek (Lk 11, 9). Ez nem
csupán tanács, hanem parancs. Aki nem kér, az nem is kap.
Erről mondja Szent Ágoston: „Az Úristen kívánja és akarja, hogy kegyelmet nyerjünk, a kegyelemben viszont csak azt
részesíti, aki könyörög érte.” Egyesek erre azt szokták mondani: „Isten úgyis tudja, mire van szükségem.” E kifogásra
az a válaszom: Az apa is tudja, mi kell a gyermekének, és
mi szerez neki örömet. Mégis elvárja, hogy mindezt kérje
tőle. Ezáltal lesz ugyanis tudatossá a gyermekben: kitől kapta az adományokat, és kinek kell érte köszönetet mondani.
Van-e nagyobb jótevőnk, mint Isten? Neki köszönhetjük
ugyanis minden testi-lelki javunkat. Ne késlekedjünk hát
egészen ráhagyatkozni, ezeket a javakat tőle kérni, és értük
minden nap őszinte köszönetet mondani. Mások meg azt
kifogásolják: „Sokszor imádkoztam, mégsem kaptam meg,
amit kértem.” S az édesapa talán teljesíti gyermekei minden
kérését? Ugye csak azt, amelyik a javukra válik. Isten végtelenül bölcs, és az ő csodálatos rendelései, útjai kifürkészhetetlenek (vö. Róm 11, 33). Ezért nyugodtan rábízhatjuk,
hogy döntse el ő: kéréseink közül mi válik a javunkra. S azt
adja meg nekünk. Imádkozzál állhatatosan! Arra ugyanis
nincs ígéretünk, hogy imádságunk azonnal meghallgatásra talál. Gondolj Szent Mónikára. Ő sok-sok évig imádkozott, hogy fiának elméje megnyíljék az igazság világossága
előtt. S könyörgése végül is meghallgatásra talált. Fiából lett
a nagy „szent”, Ágoston. Imádkozzál teljes bizalommal! Az
imádsághoz, sajnos nem elég nagy a szívünk. Pedig tudjuk, kis korsóba kevés víz fér bele, nagy korsóba több. A
mi szívünket – hasonlattal szólva – a bizalom és reménység
tágítja ki, hogy sok kegyelem férjen bele. A bizalmatlanság
és reménytelenség viszont szűkíti a szívünk térfogatát és
korlátozza a beléje áramló kegyelem mértékét. Imádkozd
a Miatyánkot, és gyakran gondolkozzál el az egyes szavak
és kérelmek felett. Kéréseid között mindig Isten dicsősége és lelked üdvössége legyen a legfontosabb. Ha rég nem
imádkoztál jól, kérlek, fogj hozzá. Különösen is fontos az
ima kísértés idején. Aki a harcban nem használja fegyverét,
azt legyőzik. Márpedig a lelki harcban az imádság a legjobb
fegyver, amely soha nem hagy cserben bennünket. Imádkozzál reggel, mikor felkelsz. A tested gondozása és ápolása
mellett fontos, hogy teremtő Atyádról se feledkezzél meg.

Hiszen egész nap rászorulsz az ő áldására. Ugyanilyen fontos az esti ima is. Köszönj meg Istennek minden jót, amit
kaptál, és ébressz lelkedben töredelmes bánatot. Az ima,
mint a mágnes, vonzza rád és minden rászoruló emberre Isten atyai áldását.” Batthyány-Strattmann Lászlónak az ima
adott erőt az áldozatos szeretet gyakorlásához, amelyet ő az
embertársai szolgálatára fordított. Mi is bizalommal forduljunk Isten felé az imádság által. Ne feledjük, hogy minden
ima csúcsa és forrása a szentmise, amelyre mindannyian hivatalosak vagyunk.
Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9:30 órától a templomban.

Figyelmükbe:
Januárban elkezdődtek a házszentelések. A házszentelésre
a plébánosnál lehet jelentkezni.
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési
oktatásra lehet jelentkezni.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
A betegek kenetét ne hagyjuk figyelmen kívűl!
Minden szentmise előtt 20 percel gyónási lehetőség van.
Lelkibeszélgetésre lehet jelentkezni és egyeztetni a 06-30465-11-71-es telefonszámon vagy személyesen.
Egyházi temetést, vallási hovatartozástól függetlenül is
igényelhetünk elhunytjaink számára.
Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként,
2019. január 1-től: nyugdíjasoknak: 2.500 Ft,
keresettel rendelkezőknek: 3.000 Ft.
Az egyházi adó a Dévaványai Takarékszövetkezetnél is
befizethető, a következő bankszámla számra: 5400003810001428.
Hálásan köszönjük mindazoknak akik imával, munkával,
anyagiakkal támogatták egyházközségünk életét és működését.

Elérhetőségek: Plébános: +36-30-465-11-71
Sekrestyés: +36-30-714-91-36
Ft. Bilibok György
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TUDNIVALÓK AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL

Óvodai beiratkozás időpontja:
2019. április 24. (szerda) reggel 8 órától, délután 15.30 óráig.
2019. április 25. (csütörtök) reggel 8 órától, délután 15.30
óráig.
Beiratkozás helye: Eötvös utcai óvoda székhelyi intézmé-

A többgyerekes családoknak is nagy segítséget jelent,
hogy a bölcsődei ellátás már a gyed mellett is igényelhető, így a szülőnek elég hamar lehetősége nyílik visszatérni a munka világába. Minden 3 éves kor alatti gyermek járhat bölcsődébe, kivételek persze léteznek, erről
jogszabály rendelkezik.
Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük –
munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb
ok - miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni és igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) dévaványai lakhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkeznek.
• hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű
családok,

nye.

• védelembe vétel elrendelése esetén a Család és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata,

A beiratkozásra kérjük a szükséges dokumentumokat:

• egyedülálló szülő,

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, szüle-

• alacsony jövedelmi helyzet,

tési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, TAJ kártya, lakcímet igazoló hatósági igazolványt

• a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványt.

• három-, vagy több gyermek,
• fogyatékkal élő szülő esetén.
A beiratkozáshoz szükség van:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatára,

Szeretettel várjuk a kedves szülőket.

2019. augusztus 31-ig a 3. életévét betöltött
kisgyermeket kötelező beíratni.

• a gyermek TAJ kártyájára,
• a gyermek és a szülő lakcímkártyájára,

Azokat a kisgyermekeket akik 2019. december 31ig töltik 3. évüket szeretettel várjuk beíratni!

A diétás igényű gyermeknek csak szakorvosi javaslattal tudunk speciális étrendet biztosítani.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bölcsődei beíratás időpontja:
2019. április 24-25.
Helyszín: Eötvös utcai óvoda, 8:00-15:30

Bakó Bernadett intézményvezető,
óvónénik, kisgyermeknevelők

Minden család életében az egyik legfontosabb kérdés
a bölcsődei elhelyezés megoldása, hiszen az anyukák
többsége minél előbb szeretne újra elhelyezkedni, vagy
visszatérni régi munkahelyére.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!
A Vakok és Gyengénlátók helyi szervezetét 2018.
évben is támogatta
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő Testülete, Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány, NAGY és TÁRSAI Bt.,

valamint Szűcs Ferenc és Szűcs Tibor.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az önzetlen segítségnyújtásért.
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Süle László

PÓTSZILVESZTER FELSŐFOKON!
XIII. Óvodai Alapítványi
Bálunkat rendeztük meg
Dévaványán!
2019-ben is népszerű volt
rendezvényünk, ismét nagy
létszámban tisztelték meg bálunkat vendégeink!
Igyekeztünk – a korábbi
évekhez hűen – színvonalasan vendégül látni a bálunkon
résztvevőket. Nemcsak a támogatók, hanem a szülők is
hozzájárultak az alapítványi
rendezvény sikeréhez: számos
tombolatárgy felajánlásával, támogatójegy vásárlással.
Az intézmény vezetője Bakó
Bernadett köszöntötte a népes
vendégsereget, majd Valánszki
Róbert polgármester nyitotta
meg a bált.
Először Molnárné Tóth Kinga fiatal óvodapedagógus kollégánk bűvölte el a közönséget
csodálatos hangjával. „A Csitári hegyek alatt” című magyar
népdalt Rudokász Diána kísérte zongorán. Őt Gede Anett
hastánc produkciója követte,
legfőképpen férfi vendégeink
nagy megelégedésére. Óvodai
kollektívánk az idén sem hagy-

ta vendégeit műsor nélkül. Vicces zenei összeállítással készültünk, humorosan bemutatva
mindennapjainkat!
Ezután az est sztárvendégei,
Varga Ferenc József és Aradi
Tibor humoristák szórakoztattak minket.
Majd a finom vacsora elköltése
után hirtelen megtelt a táncparkett.
A meglepetések sora itt még
nem ért véget! 22 óra előtt
megérkezett Csocsesz, aki mulatós mixeivel táncra invitálta a
közönséget.
A tombolasorsolás éjfél után
kezdődött, melyen nagyon sok
tombolatárgy talált gazdára.
Ezután finom hidegtálak és
saláták fogyasztásával pótolhatták energiájukat az elfáradt
táncosok.
Hajnalig tartó tánc és vidámság jellemezte a bált. Az
előadóművészeket Nagy Ferenc vállalkozó hívta meg
mindenki szórakoztatására. A
zenéről a Capucchino Partyzenekar gondoskodott.
A fődíjat Szűcs Tibor vállalkozó ajánlotta fel.

Kiemelt Támogatóink: Biri Szilvia
Nagy Ferenc, Szűcs Tibor, Bogya Lajos
Bogya Mária
Agrodéva Kft.
Botosné Mile Edit
Bőkény Istvánné
Támogatóink:
Brakszatóriszné Seres
Agárdi Fanni
Margit
Agárdi Zoltán
Czirjákné Dékány Györgyi
Ambrusné Ignácz Ildikó
Csaba Jánosné
Angyal Kitti
Csík Tibor
Angyal Krisztián
Darvasi István (FRÉZIA)
Bak Krisztián
Darvasi Bernadett
Bakos Balázs
Dékány Lajos
Balogh Gyula
Dékányné Kőszegi Anna
Balogh Zsigmond
Dévaványa Város
Baloghné Berényi Erzsébet
Önkormányzata
Baloghné Kun Tünde
Diós Éva
Baloghné Urbán Eszter
Dobák András
Bán László
Dobák Andrásné
Berczi Sándor
Dr. Kozma Daniella
Berczi Sándorné
Erdős Károlyné
Bereczki Alexandra
Fazekas Gyula
Bereczki András
Fazekas Gyuláné
Bereczki Andrásné
Fazekas József
Bereczki Edit
Fehér Mihály
Bereczki Imre HelytörtéFehér Miklósné
neti Gyűjtemény

A kitűnő ételeket a kisújszállási Horváth kert vendéglő
csapata készítette és szolgálta
fel – mindannyiunk megelégedésére. Az italról Kónya István, a Bora Ital nagykereskedés
gondoskodott.
Az est teljes bevétele a „Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért” számláját
gyarapította.
Köszönjük Dévaványa Város

Fehérné Gyuricza Terézia
Feke Éva
Feke László
Feke Zoltán
Felföldi Attila
Fodor Erika
Földesi Ferenc
Földi Imre
Furka Lajos
Furka Zsolt
Fülemenné Nagy Katalin
Fülemen Gyula
Füzi Anita
Galgóczi Tamás
Gede Anett
Giricz Anita
Giricz Zoltán
Giriczné Gyányi Mária
Greksa Ildikó
Gusztafik Dóra
Gusztafik Gábor
Gusztafik László
Gyányi Bence
Gyányi Edit
Gyebnárné Sipos Ida
H. Nagy Szilvia

Haba Julianna
Halasi Terézia
Harsányi József
Harsányi Péter
Hosszú Szilvia
id. Nagy Gábor
ifj. Bán László
Ignácz Lászlóné
Juliska Julianna Erika
Janó Istvánné
Jevuczó Péter
Kálmán Tiborné
Karácson Imréné
Kárpáti Zsuzsanna
Kasza Sándorné
Kaszanyi László
Katona-Korán Ágnes
Kató-Pocsai Gyöngyi
Kecse Sándorné
Kecse Sándorné
Kiss Attila
Kiss Judit Marietta
Kiss Károly
Kiss Károlyné
Kiss Péter
Kissné Varga Teréz
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Önkormányzatának, hogy az
est folyamán rendelkezésünkre
bocsátotta a kisbuszát, mely a
vendégek el- és hazaszállításáról gondoskodott.
Ezúton ragadjuk meg az
alkalmat, hogy köszönetet
mondjunk a támogatásért
minden kedves dévaványai és
nem helyi lakosnak, aki bármilyen formában segítette az
alapítványi est sikerét!

Kónya Anna
Kónya István (BORA- Ital
nagykereskedés)
Kónyáné Mátéfi Katalin
Korán György
Korán Györgyné
Kovács Attila
Kovács Gergő
Kovács István
Kovács Mihályné
Kovácsné Czakó Mária
Kozma Ibolya (REX)
Körömi Andrea
Kulik Zoltán
Ladányi Jánosné
Ládi Róbert
Laskai Ferencné
Laskainé Kiss Alexandra
Lengyel Tibor
Meidinger Ildikó
Micskei Dóra
Mile Lajos
Misotáné Gyülvészi Erika
Moller Gyula
Molnár Istvánné
Molnár József

Molnár Tünde
Molnárné Tóth Kinga
Murányi Norbert
Nácsa Alexandra
Nagy Ágnes
Nagy Edit
Nagy és Társai Bt.
Nagy Józsefné
Nagy Nándor
Nagy Nikoletta
Nagy Tibor
Nagyné Bereczki Ágnes
Nagyné Szabó Ildikó
Nemes István
Némethi József
Nyíri Tünde
Nyúzó Ildikó
Nyuzó Marietta

Orbán Ildikó
Olasz Józsefné
Olaszné Molnár Hajnalka
Oroszné Kígyós Emerencia
Pap Elekné
Papp Ildikó
Papp Kertészet
Papp Lajos
Papp Nelli (Kozmetika)
Pappné Juhász Mariann
Pappné Somogyi Anikó
Pataki Balázs
Peredi Éva
Pesztránszki Rita
Rácz Dóra
Rudokász Diána
Salánki Dóra
Sándor Angéla

Sándor Tünde
Sánta Mónika
Sántáné Nagy Erzsébet
Simonné Lestyán Julianna
Somogyi Tünde
Szabó József
Szabó Józsefné
Szalai János
Szarka Jánosné
Szijjártó János
Szitás László
Szűcs Ferenc
Szűcs Zita
Szűcsné Horváth Margit
Tóth Imre
Tóth Ivett
Tóth Sándor
Tóthné Bere Mária

Törőcsik Linda
Tukacs József
Túri Erzsébet
Valánszki Róbert
Ványai Ambrus Általános
Iskola Diákjainak Jövőjéért
Alapítvány
Ványai Ambrus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
Váradi Anna
Varsóczi Ignác
Vassné Csontos Etelka
Vaszkó Imréné
Vidra Önkéntes Járási
Mentőcsoport
Zeller Anita
Zellerné Nyíri Tünde

ZORKA Kuckója
Zrenáné Nagy Ilona
Zsombok Anita
Zsombok Henrietta
Valamint köszönjük szépen mindazoknak, akik
hoztak tombolát, s odatették
a gyűjtőhelyre, de nem tudjuk ki volt az a jótündér! 
Az Alapítvány Kuratóriuma
nevében: Dékányné Kőszegi
Anna óvodapedagógus

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!
A kedvezményezett adószáma:
18381274–1–04

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!
Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult, hogy segítse és támogassa a dévaványai bölcsődés és óvodás gyermekeket.
A támogatásra az idén is lesz lehetőség. Kérjük, hogy
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvirág”
közalapítvány javára ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, ha
gyermekeikre és az intézményünkre gondolva döntenének
a befizetésről. Így bővülhetnének a lehetőségeink a játék és
egyéb tevékenységhez szükséges eszköz vásárlásához, valamint egy-egy nagyobb szervezést igénylő gyermekprogram
támogatásához.
Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtatványcsomagjában található rendelkező nyilatkozatot.

A kedvezményezett neve:
„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért

Köszönjük segítségüket intézményünk
gyermekeinek nevében:
Bakó Bernadett
Intézményvezető		

Dékányné Kőszegi Anna
Kuratórium elnöke

OVI KUKK!

Február 11-án (hétfő) a Könyves Kálmán utcai
MESEVÁR óvodában 15.30 és 17.00 óra között.
Február 19-én (kedd) a Kossuth utcai NAPSUGÁR
óvodában 15.30 és 17.00 óra között.
Március 6-án (szerda) az Eötvös utcai TÜNDÉRKERT óvodában 15.30 és 17.00 óra között.
Március 28-án (csütörtök) a Hajós utcai SZIVÁRVÁNY óvodában 15.30 és 17.00 óra között.

Látogassanak el hozzánk, hogy személyesen is bepillantSzeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hassanak az óvodai életbe, megismerhessék az óvodai csoportjainkban dolgozó óvó néniket, dajka néniket.
hogy gyermekük óvodás lesz!
Szeretettel várjuk Önöket:
Örömmel nyitjuk meg intézményeink kapuját, ahová
Intézményvezető, óvó nénik, dajka nénik
szeretettel várunk, és hívunk minden kedves érdeklődő
szülőt, és leendő óvodás gyermekét.
Váltócipőt kérjük hozzanak magukkal!
Dévaványai Hírlap - 15. oldal

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN JÁRTAK
A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI TANULÓI
A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola második éve partneriskolája a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetemnek.
Ennek köszönhetően sokféle, a jövőbeni pályaválasztást
segítő programban vehetnek részt iskolánk tanuló.
2019. január 18-án az ELTE Természettudományi Karának intézeteinek interaktív foglalkozásain vehettek részt
tanulóink. Az egyetem kémiai laborjaiban látványos kísérleteket mutattak be az egyetem oktatói, a fizikás foglakozáson többek között hőkamerás képeket készíthettek, a
környezettanos program során például a talaj szerkezetét
vizsgálhatták a gyerekek. Volt „robbantás”, óriási „füstgomolyag”, voltak, akiknek szó szerint szikrázott a keze.
Izgalmas volt a labirintusszerű épületegyüttest felfedezni, a teraszról megcsodálni a Dunát és a környékbeli épületeket.
A tartalmas nap után több tanulóban megfogalmazódott,
jó lenne majd valamikor erre az egyetemre járni. Ehhez az
egyetemtől kapott segédletekkel, a Ványai Ambrus Általá-

nos Iskolában történő tehetséggondozással (pl. kémiaverseny, online feladatok, rendhagyó órák földrajzból és matematikából) kollégáink is hozzájárulnak.
(A nap során sok fotó készült, amelyek megtekinthetők
iskolának facebook oldalán: https://www.facebook.com/
ambrusiskola/)

SIKEREK A TELEKI TÖRTÉNELEMVERSENYEN MEZŐTÚRON
Iskolánk immár 17. alkalommal vett részt a Teleki történelemverseny döntőjén Mezőtúron. Két írásbeli forduló után
2019. január 28-án volt a szóbeli döntő. Három csapatunk is
bejutott ide, ahol a tíz legjobb csapat mérte össze a tudását.
Hetedik és nyolcadik osztályosok számára hirdetik meg ezt
a versenyt minden évben. A mostani téma Magyarország története 1568-1699 között volt. A döntőben részt vevő tanulók
nagyon szép eredményt értek el, köztük dobogós helyet is.

Iskolánkat
a
következő
tanulók
képviselték:
Séllei Péter 7.b, Tóth Ábel 7.b, Bereczki Szabolcs
György 7.c, Tánczos Gergő 7.c, Balogh Nóra 7.b, Tóth
Adél 7. b. Felkészítő tanáruk: Bereczkiné Szalai Judit.
Gratulálunk a szép eredményhez, és további sikereket kívánunk!
Vezetőség

Tisztelettel és szeretettel tájékoztatjuk a dévaványai művészeti nevelést támogató
kedves vendégeinket, hogy a 2O19. ÉVBEN ESEDÉKES XIX. MŰVÉSZTI BÁL

ELMARAD!

A Gyulai Tankerületi Központtól szeptemberben kaptuk a tájékoztatást, hogy a Művészeti Iskola épületének
felújítási munkálatai 2o19. február 1-jével indulnak. Ehhez a teljes épület kiürítése szükséges. A Kulturális és
Művészetoktatási Alapítvány kuratóriuma és a művészeti iskola pedagógusai hoztak egy közös döntést miszerint:
A művészeti bál ebben az évben nem kerül megrendezésre, hiszen ahhoz, hogy a munkánkat támogató
vendégeink igényes, színházi élményt nyújtó műsorban tudjanak részesülni, szükség lenne a művészeti iskola
színpadi adottságaira és felszereltségére.
Természetesen 2020-ban folytatjuk hagyományunkat és a művészeti nevelést támogató Művészeti
Bál egy megújult színházteremben várja vissza vendégeit!
Alapítványunk ebben az évben is szeretettel várja és megköszöni a támogatásokat, melyeket az
alábbi számlaszámon tudnak megtenni:
Békés Takarék 54000038-10003729
A rajtunk kívül álló okok miatt szíves elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: A Művészeti Iskola dolgozói
Dévaványai Hírlap - 16. oldal

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Január 22-én rendhagyó magyar órán emlékeztünk meg
Kölcsey Ferencről és arról az 1823. január 22-i téli napról,
amikor egy eldugott szatmári kisfaluban letisztázta híres
költeményét, a Hymnust.
Filmrészletet is néztünk egy másik magyar zseni, Erkel
Ferenc életéről. Különösen érdekes volt az a rész, amely
azt mutatta be, hogy milyen körülmények ihlették a mestert Kölcsey versének megzenésítésére. 1848. március 15én a forradalmi magyar nép a Nemzeti Színházban egy
emberként énekelte nemzeti imádságunkat. Ez a mű végigkísérte történelmünket a dicsőséges időkben és a szomorú háborúkban.
Rendhagyó magyar óránk végén elszavaltuk a Himnuszt,
így emlékezve a magyar kultúra napjára.

Cserven Gréta, 9. A

ROAD-SHOW
Az iskolánk pályaválasztási programjai keretében került
sor a „Roadshow”-ra, amely új kezdeményezés iskolánk
részéről.
A környező iskolákat látogattuk meg, első körben Kisújszálláson két iskolát, Mezőtúron, majd Gyomaendrődön.

volt mind szakoktatók, mind diákok nagy élvezettel csináltuk és jövőre is folytatjuk ezt a „Menőbuszos” programot.
Gellai Zoltánné,
Dr. Laczóné Kiss Ágota

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ OKTATÁS
SZAKMUNKÁSOK RÉSZÉRE
(2 éves)
nappali és esti munkarend szerint, azok számára, akik
rendelkeznek iskolai rendszerű képzésben
államilag elismert szakképesítéssel.
Az oktatás mindkét tagozaton ingyenes és a tanulókat
megilletik a tanulói jogviszonyból eredő jogok és kedvezmények.
A képzés során oktatott tantárgyak:
• magyar nyelv és irodalom
• idegen nyelv (angol vagy német)
• matematika
• történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
• informatika

A nagy szünetekben mutattuk meg szakmáinkat, az órák
alatt robogtunk is a következő iskolába.
A szakmáinkat 2-2 diák képviselte, akik felelősek voltak
a „mini szakmabemutató” berendezéseiért és berendezéséért. Nem volt egyszerű feladat a program összehangolása,
komoly szervezést igényelt. Mindenkinek pontosan tudnia
kellett a feladatát.
A röpke, de látványos bemutatók nagy sikert arattak a 7.
8. osztályos tanulók körében. Ez a program annyival másabb, mint a többi iskola bemutatónk, hogy sok a tartalom,
a látvány a szakmákról kevés időbe szorítva.
Nagyon mozgalmas, fárasztó volt ez a délelőtt az utazással, pakolással, bemutatással. A jelzések alapján megérte a
fáradtságot.
Sok visszajelzést, dicséretet kaptunk a diákoktól és a tanáraiktól, ezért úgy gondoljuk, hogy ez a kezdeményezés
sikeresnek mondható. Annak ellenére, hogy fárasztó nap

Az érettségi vizsga tárgyai:
• magyar nyelv és irodalom
• idegen nyelv (angol vagy német)
• matematika
• történelem
• kötelezően választott tárgy: amennyiben a tanuló a négy
kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett, államilag elismert szakképesítés esetén a tanuló jogosult a négy kötelező tantárgy sikeres teljesítése esetén az érettségi bizonyítvány megszerzésére.
Azaz az érintett tanulók a négy kötelező vizsgatárgy sikeres
érettségi vizsgája után megkapják az érettségi bizonyítványuk
Az oktatás megkezdésének feltételei:
1. iskolai rendszerű képzésben szerzett államilag elismert
szakképesítést igazoló szakmunkás bizonyítvány
2. Korhatár: nappali rendszerű oktatásban: 25 éves kor;
esti tagozaton: nincs felső korhatár.
3. Kitöltött, aláírt és az iskolába eljuttatott jelentkezési lap
a szakmai bizonyítvánnyal együtt (bemutatásra, helyben másolásra).
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ÉVFORDULÓS SAROK
KEDVES OLVASÓINK!
Ebben a hónapban először két híres
ványai születésű személyre emlékezünk.
Az első Dr. Bereczki Imre (1912.
február 11.)
A múzeumálmodó, múzeumalapító Tanár Úrról 1995-ben a múzeumi vendégkönyvben ez olvasható:
„A fáklya akkor is világít, ha fényét
nem használja látásra senki. Ez a fény,
Imre bácsi fáklyafénye, a szív, a lélek
mélyéből táplálkozik, és melegíti is
azokat, akik ebben a kihűlő világban
benyitnak hozzá egy-két emberi szóra.
Isten óvja a mécsest!”
Sajnos a fáklyafény két év múlva kialudt, de amit „megvilágított, melegített”, amit létrehozott, teremtett: az
megmaradt. Emlékét őrzi a róla elnevezett múzeum, s az általa összegyűjtött tárgyak, értékek máig gazdagítják,
gyarapítják a múzeumlátogatók ismeretét, tudását.
A második Ladányi Mihály, az országos hírű költő (1934. február 12.),
aki az idén lenne 85 éves. Még élhetne!
Az első „Az út kezdete című verskötetéből a „Pásztorgyerek” című versével emlékezünk rá.

Ladányi Mihály:
Pásztorgyerek
Bármerre járok én
zsibongó tereken,
acél tornyok között,
beton mezők homályán,
itt bandukol velem
egy kis pásztorgyerek,
tereli álmaim,
szótlan, akár a bálvány.
Amikor elmereng,
messzi pusztákra lát,
hol csillagokat hajt
a mezőkre az éj.
Egy lány megy a mezőn,
s virágok illatát

dalolva hajladoz
szoknyájához a szél.
A Tejút poharában
öregapám bolyong,
kócos kis puliként
kíséri őt a hold,
és néha hallom is,
míg tempósan halad,
valami bánatos
nótát dúdol.
Aludni nem tudok,
csak hallgatom a dalt,
kutyatej, kikerics
hervadt dalát,
s kit nem feledhetek,
a kis pásztorgyerek
ismerős bánatot

Csőszfogadás című jelenetben.
A csősz-állásra pályázó Bankó Pistának a vizsgabizottság a következő
kérdéseket teszi fel:
„Mi különbség van a barát mög a
hurka közt?”
„Az, hogy a barát derekán van megkötve, a hurka meg a végin.”
„Micsoda két luk az, amelyik eccörre szelel?”
„A pipa, mikor fuvik, mert a száj is
szelel mög a pipa is.”
„Mit nem jó választani gyertyavilágnál?”
„Posztót mög feleségöt, mert ezt
mindkettőt napvilágnál köll.”
„Mi az igazán szöröncsés, boldog
házasság?”
„Az uhun az asszony vak, az embör
meg süket.”
„Mit formáz legjobban az as�szony?”

terelget rajtam át.

„Az asszony legjobban formázza a
kutyát, mert mindkettő bolhás, mindA harmadik akire emlékezünk:
kettő karikában fekszik, és mindkettő
Móra Ferenc. Milyen különös, hogy
morog az embörre.”
éppen 85 évvel ezelőtt (1934. februMás válasz:
ár 8.) halt meg Móra Ferenc, néhány
„A fiatalasszony a galambot fornappal Ladányi Mihály születése
előtt! Meghalt egy író, született egy mázza legjobban, mert ő sem szeret
költő! Most a néprajzgyűjtő, a népi magában aludni, mindég turbékolhathagyományokat, szokásokat meg- nékja van, oszt annak is möglapul, aki
örökítő irásaiból idézve a derűt is nem kergeti.”
kedvelő Móra Ferencre emlékezünk.
Váradi Andrásné

Anyósszoktató.

Móra Ferenc a Négy apának egy lánya című művében szereplő helység
kalapácsán említi ezt a népszokást.
„Itt még élő-eleven az a szép szokás is, hogy mikor a násznép hazaért
a templomból, és letelepszik az asztal
mellé, akkor a menyasszony anyját
egy kis székre ültetik a sarokban, arccal a kuckónak, háttal a vigadónak, s
annak így kell ülve maradnia az egész
vacsora alatt. Ezt úgy hívják, hogy
„anyósszoktató”, s ha módját tudom
ejteni, ezt beveszem a regénybe.
Móra Ferenc több írásában is
felhasználja a találós kérdések érdeklődés felkeltő hatását, pl. a
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MÚZEUMI TÁBOR
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az
idén is megrendezésre kerül a múzeumban a gyermektábor, a dévaványai
és az elszármazott 1-6. osztályos gyermekek részére.

Időpontja: 2019. július 15-19.
Téma: „Szomszédolás”
A beíratkozásokat a jelentkezések
sorrendjében a létszámkeret (40 fő)
erejéig tudjuk fogadni.
Dévaványai Múzeumbarátok Köre vezetősége

FARSANG ALKALMÁBÓL HÍREK A MÚLTBÓL (Kis kocsmatörténet)
A mai Dévaványai Hírlap ősében (1934. január) a szerző
nélküli hírek között olvashatjuk a következőket:
„Ma kezdődik a farsang, febr. 13-ig tart; 70 évvel ezelőtt
az egykori krónikás szerint a ványai ember a Fehér lóhoz
címzett vendégfogadóban farsangozott, pocosi és szederkerti kadarkával mulatott: a Kacsában, a piactéri Kőpincében, a kéthalmi Kakasban, a csudaballai Pingyóban, a
három napig tartó dínomdánom sem volt ritkaság.”
A krónikás ezek szerint az 1864-ben farsangozók mulattságát örökítette meg. Valószínű, hogy a Kacsa nevű ivó a
későbbi Vadkacsa vendéglő és szálloda elődje volt, ezt a
nevet ma is őrzi az épület.
Néhány szó a Kőpincéről, melyről a Bereczki Gyűjteményben olvashatunk:
1865. augusztus 20-án Fleschar Jakab plebános panaszlevelet írt Ványa bírájának a közerkölcs védelmében. Arra
kéri, büntesse meg a – templom melletti – „Kőpincze”
kocsmában gyalázkodó, káromkodó, a misét szándékosan
zavaró gyalázatos viselkedést.

FELHÍVÁS A XI. DÉVAVÁNYAI
KAZINCZY-VERSENYRE

A hírekben szereplő Kőpince ugyanaz a kocsma lehetett,
amelyben a következő, 210 évvel ezelőtti -1809. október
22-i – esemény történt, melyet a Hajdú József által jegyzett
Sárgult lapok üzenete című helytörténeti füzetének első kötetében (1996.) olvashatunk:
A kocsmai muzsikusok megpácáltatása a plebános úr
(Petrasek Antal*) parancsára. Ugyanis a „Korcsmában” a
„Méltóságos Gróff Hunyady Uraság” szegődményesei muzsikáltak „Vasárnap délután Litánia idején, az Uraság számadó Guljássának, Kis Ferentznek”. A muzsikusokat már
kétszer figyelmeztették, a harmadik figyelmeztetés hat-hat
botütés levonásával járt a három muzsikusnak. A pálcáztatást a „Község” is látta. A plebános szigorúan büntetett,
pedig az egyház anyagi bázisát a földesurak által felajánlott kocsmai jövedelmek jelentették, de erre nem volt tekintettel. Így védte az egyház tekintélyét: „…én parantsolom,
úgymond, vágjátok: a törvény vágatja meg, nem én”.
* Petrosek Antal neve - a cikk írójának kiegészítése
Tóth Istvánné Seres Etelka

ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános
Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök bérléséA versenyt az eddigi hagyományoknak megfelelő- re. Legyen szó családi, baráti összejövetelekről, ballagásról,
en a Dévaványai Múzeumbarátok Köre és a DÁMK
lakodalomról vagy bármilyen más jellegű rendezvényről.
Bereczki Imre Helytörténeti gyűjtemény hirdeti meg.
A verseny témája:
Bérelhető eszközök és díjai:
I. Petőfi Sándor élete és költészete
Eszköz megnevezése:
Bérleti díja:
II. Dévaványa története: A Rákóczi szabadságharc
1. Kültéri ,,mobil” szék
250.-/db
(118-126.o.)
2. ,,Bankett” asztal (összecsukható) 1.000.-/db
Jelentkezhetnek bármelyik dévaványai általános isko3. 2x2 méteres sátor
5.000.-/db
lába járó (3-8. osztályos) és a középiskolában tanuló
4. 5x5 méteres sátor
10.000.-/db
diákok, 2 fős csapatot alkotva.
5. Mobil hangtechnika
2.000.-/alkalom
A verseny 3 fordulóból áll.

Az első 2 forduló levelezős, feladatlapos megoldását
követően a legjobban teljesítők a 3. fordulóban, a döntőben vehetnek részt, melyet a múzeumban tartunk.
Minden jelentkezőt szeretettel várunk, és korcsoportonként (3.,4., 5-6. és 7-8. osztályosok, valamint középiskolások) jutalmazzuk.
Az első 2 forduló február és március,
a döntő áprilisban lesz.
Kérjétek a feladatlapokat magyartanároktól
vagy a múzeumban.
Várunk benneteket!
Jó felkészülést és sok sikert kívánunk: szervezők.

6. Projektor

5000.-/alkalom

7. Vetítővászon

2.000.-/alkalom

8. Mikrofon+kábel

1.000.-/alkalom

9. WiFi-s hangtechnika+mikrofon

10.000.-/alkalom

Terem bérlési lehetőség (40m2 alapterület) 2500.-/óra
A bérleti díjról igény esetén számlát állítunk ki.
Az eszközök bérlésére a DÁMK Művelődés Központ irodájában van lehetőség (Dévaványa, Gyöngy u. 8.), illetve érdeklődni
személyesen vagy az alábbi telefonszámon lehet: 66/483-051.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk 2019. február 13-án,
16 órakor a múzeumban, névadónk Bereczki
Imre születésének évfordulójára.
Program:
A szerepi „Hamvas Hagyományőző
Népdalkör” előadása.
Vendéglátás
Ezt követően éves közgyűlését tartja a Dévaványai Múzeumbarátok Köre, melynek hivatalos
lebonyolításához szükséges minden tag részvétele. Tóbiás Gáborné elnök beszámol az elmúlt
évről, valamint ismerteti a kör ez évi terveit.
Szeretetettel várunk minden érdeklődőt, illetve
a csatlakozni vágyókat!
Az éves tagdíj ekkor fizethető be.

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK
EGYESÜLETE

20 ÉVES
AZ EGYESÜLETÜNK
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
egy TÉLBÚCSÚZTATÓ vacsorával egybekötött, vidám, zenés, táncos estre.

Időpont: 2019. február 16. (szombat) este 19 óra
Rendezvény helye:
Művelődési Ház Dévaványa, Gyöngy u. 4. sz.

MENÜ:

-Csontleves
-Vegyes sültek körettel, savanyúsággal
-Finom házi sütemények

Részvétel ára: 2500 Ft/fő

TÜDŐSZŰRÉS

Zenét szolgáltat:
Kosik Péter szarvasi zenész

VÁLTOZATLAN FELTÉTELEK MELLETT ISMÉT
MŰKÖDIK SZEGHALMON A TÜDŐSZŰRŐ!

Hívja ismerőseit, barátait, baráti társaságát!
Tombolatárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk!

Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak
el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi
Tüdőgondozóba.
Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!
A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba kerül
(melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi beutaló szükséges.
A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány,
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06 66/371-796-os telefonszámon a 121-es melléken kérhet
a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1.
(volt polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100-as telefonszámon a 129-es melléken.
Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdőszűrővel történt telefonos egyeztetést követően minden jelentkezővel telefonon közöljük.

Kés élezést, húsdaráló kés
köszörülést vállalok!
Telefon:
06/30-964-56-47

Ecsegfalva
belterületén 3 ha
szántóföld van eladó.

Tel.: 30/455-6777

Jelentkezési határidő:
2019. február 13. szerda

Érdeklődni és jelentkezni:
Varga Istvánné: 06/70 943 90 01 ill. 484 – 275
Kovács Károlyné: 06/30 479 90 71
Nagy Imréné: 06/70 239 62 22
KITŰNŐ ZENE, TÁNC,
TOMBOLA, JÓ HANGULAT!

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés
- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75
Füstölést vállalok.
Telefon: 06-30/789-6507
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Az OMart Könyvesbolt és Kulturális Műhely
szeretettel várja Önt és kedves barátait
2019. február 15-én, pénteken 18 órától

„A szépség huligánja”
című irodalmi estjére, ahol a

Születések:
Tokaji Beáta és Nagy Péter lánya Aisa Maja,
Szarka Julianna és Papp Zoltán fia Zoltán,

85 éve született

Tóth Anita és Takács Mihály fia Mihály,

Ladányi Mihály

Olasz Ágnes és Gyulai László lánya Zita.

költőt idézzük meg

§

Berzevici Zoltán verséneklő és
Fehér József író, költő segítségével.

Dr. Kiss László

Még láthatók Kóra Judit versillusztrációi
Kányádi Sándor verseihez.

5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

ÖNKÉNTES belépő 500 Ft, mely összegért
egy ilyen értékű könyvutalványt kap cserébe.
OMart Könyvesbolt és Kulturális Műhely
5500 Gyomaendrőd, Fő út 216.
(06/70–9493-534)

Ügyvédi iroda

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, peres ügyekben
képviselet ellátása, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.
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Dr. Kiss László ügyvéd

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

PROGRAMOK A STERBETZ ISTVÁN TÚZOKVÉDELMI LÁTOGATÓKÖZPONTBAN
Március 19-21. kedd-csütörtök
Meteorológiai és Víz Világnapi
programok
Diákcsoportoknak előzetes bejelentkezéssel kísérletek a jeles napokhoz kapcsolódóan.
A programok több korosztálynak
is készülnek.

Péntek 9.00 -17.00
Húsvéti hosszú hétvége
Szálláslehetőség mellett hajnali
túzok les, madármegfigyelés, vasárnap és hétfőn kisállat simogató,
játékos tojáskeresés.
Május 1. Szerda 9.00 -17.00
Ünnepi nyitva tartás

Április 1. – Október 31.
Válogatás „A Dél-Tiszántúl terMájus 4. Szombat 9.00 -17.00
mészeti képe” című kiállításból
IV. Túzokfesztivál – TermészetA kiállítás bemutatja a dél-tiszán- védelmi nyílt nap
túli táj változását az őskortól napjaA terület természeti értékeinek
inkig, és a nemzeti park természeti bemutatása, színes programok kíséretében: botanikai túra, madár– és kultúrtörténeti értékeit.
megfigyelés, madárgyűrűzési-, ragadozómadár-védelmi bemutató,
Április 7. szombat 17.00
Csalogányok éneke és Csillagsé- természetismereti vetélkedő, népi
játszótér, egész napos folklór műták a Túzokok Földjén
(Csillagséták Nemzeti Parkja- sor, helyi és Nemzeti Parki Terméinkban programsorozat része)
kek kirakodó vására.
A puszta ilyenkor látható élővilágának „feltérképezése”. Madárodúk
Június 9-10.
készítése és kihelyezése a látogaVasárnap-Hétfő 9.00 -17.00
tóközpont területén. Csillagászati
Ünnepi nyitva tartás
előadás, szabadtéri csillagászat lézerfénnyel. Előzetes bejelentkezés
Június 21. Péntek 19.00
szükséges.
Barnabás Nap és „Mágikus ÉjÁprilis 19. – Április 22. Hétfő – szaka” – nyári napforduló ünnepe

Egykor Barnabás nap volt a kaszálás és gyógynövénygyűjtés kezdetének ideje. „Illatvarázs” gyógynövény ismereti túra szakvezetővel,
gyakorlati bemutató, kézműves tevékenységek.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Július 8 -13. Hétfő – Szombat
Fürkész Tábor a Dévaványai-síkon
Színes programok során fedezhetik
fel a gyermekek a természet szépségeit szakértő kollégák közreműködésével. A tábor minimum 8 fő részvételével indul. Részvételi díj: 29.000.-Ft/
fő/5 éj, ill.május 30-ig történő bejelentkezés esetén 28.000.-Ft/fő/5 éj.
Augusztus 20. Kedd 9.00-17.00
Ünnepi nyitva tartás
Október 4 – 31.
„Itt van az ősz, itt van újra” –
Időszaki kiállítás
A kézműves pályázatra beérkezett munkák időszaki kiállítása.
Október 18. Péntek 17.30
Gombaismereti túra és Csillagászati Észlelési Nap

Gombahatározás és gyűjtés szakember irányításával. Teleszkópos
égbolt megfigyelés előadással egybekötve, lézerfényes csillag és csillagkép határozás.
Október 23. Szerda 9.00 – 17.00
Ünnepi nyitva tartás
December 7. Szombat 10.00
„Madárkarácsony, Luca napi
szokások” – szezonzáró program
Előadás a téli madárvendégekről
és a madáretetésről. Madárkalács
készítése és kihelyezése a madáretetőkbe. A Luca napi szokások megismerése. Hiedelmek, jóslások: Luca
napi szék, madárkalács és karácsonyi díszek készítése, gyertyaöntés.
A programváltoztatás jogát
fenntartjuk. A programokra kérjük
csoportok előzetes bejelentkezését.

Helyszín: Dévaványa,
e-mail: rehely@kmnp.hu
Telefon: + 36 66/483-083,
+36 30/445-2409
GPS koordináták:
É 47°04’53,03”K20°55’51,10”.

LABDARÚGÁS
A március másodikán a bajnoki labdarúgó mérkőzés előtt egyperces néma csenddel, mély megrendüléssel búcsúznak a Dévaványai SE labdarúgói, vezetői és szurkolói az egyesület volt tagjaitól:
Diós Kristóf DSE labdarúgótól, Diós Józseftől,
Erdős Zsolt főrendezőtől és a csapat szurkolójától,
Kaszanyi Bálint volt DSE labdarúgótól, Mideczki
Jánostól.
A Dévaványai SE felnőtt csapatánál a januárban
edzőváltás történt az eddigi játékos edzőt Kovács
Gyulát (Kokó) az U19 csapatot is irányító Bereczki Árpád vezeti a tavaszi szezontól kezdve. Kovács
Gyula továbbra is a Dévaványai SE csapatánál marad mint technikai vezető.
2019. január 12. szombat 9:00 - 17:00
Gyomai sportcsarnok!

VÉGEREDMÉNY:
1. Gyöngy Presszó
2. Szarvasi FC
3. Dévaványai SE
4. Körösladányi MSK
5. Nagyszénás SE
6. Gyomaendrődi FC

13 pont
9 pont
7 pont
5 pont
4 pont
2 pont

2019. január 26. szombat 9:00 - 19:00
Gyomai sportcsarnok!

IV. HOLLER KUPA

DÉVAVÁNYAI SE: Sági B., Szász D., Papp D.,
Papp V., Horváth B., Szabó E., Marton L., Kovács
F., Szalai B., Nagy Z., Nyíri A.

3. Tiszaföldvár
4. Gyomaendrődi FC
5. Gyomai Öregfiúk FC
6. Dévaványai SE
7. Békésszentandrás
8. Csorvás
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK:
2019. február 2. szombat 17:00
Füzesgyarmati műfű!
DÉVAVÁNYAI SE - KISÚJSZÁLLÁSI SE
2019. február 6. szerda. 17:30 Gyula
Grosics akadémia!
GROSICS AKADÉMIA (U19) – DÉVAVÁNYAI SE (U19)
2019. február 9. szombat 13:00 Gyulai műfű!
GYULAI TERMÁL FC - DÉVAVÁNYAI SE

DÉVAVÁNYAI SE: Szász D., Sági B., Marton L.,
Szabó P., Bányai R., Furka L., Kovács F., Kéki Cs.,
Adamecz I., Molnár J., Kisari T.

Dévaványai SE - Okány KSK 0 - 4
Gólszerző: -,
Dévaványai SE - Mezőberányi LE 2 - 4
Gólszerzők: Papp V., Kovács F.

2019. február 16. szombat 18:00
Füzesgyarmati műfű!
DÉVAVÁNYAI SE - GYOMAENDRŐDI FC

Dévaványai SE - Körösladányi MSK 1 - 5
Gólszerző: Marton L.

Dévaványai SE - Gyomai Öregfiúk FC 2 - 4
Gólszerző: Papp V. 2,

Dévaványai SE - Gyöngy Presszó 1 - 7
Gólszerző: Kovács F.

5-8. helyért:
Dévaványai SE - Békésszentandrás 3 - 3
Büntetőkkel: 7 -6
Gólszerzők: Papp V., Marton L., Papp D.

IX. HARANG KUPA

Dévaványai SE - Szarvasi FC 2 - 2
Gólszerzők: Szabó P., Kéki Cs.
Dévaványai SE - Nagyszénás SE 5 - 2
Gólszerzők: Kéki Cs., Kovács F., Kisari T.,
Adamecz I., Szabó P.
Dévaványai SE - Gyomaendrődi FC 3 - 1
Gólszerzők: Szabó P., Bányai R., Adamecz I.

5.helyért:
Dévaványai SE - Gyomai Öregfiúk FC 3 - 3
Büntetőkkel: 5 - 6
Gólszerzők: Kovács F., Marton L., Papp V.
VÉGEREDMÉNY:
1. Okány KSK
2. Mezőberényi LE
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2019. február 17. vasárnap 11:00
Füzesgyarmati műfű!
DÉVAVÁNYAI SE (U19) – BUCSA SE (U19)
2019. február 23. szombat 15:00
Füzesgyarmati műfű!
GYOMAENDRŐDI FC - DÉVAVÁNYAI SE
BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2019. március 2. szombat. 14:30 Dévaványa!
DÉVAVÁNYAI SE - MEZŐMEGYER SE
2019. március 10. vasárnap 14:30
CSABACSŰDI GYLSE – DÉVAVÁNYAI SE

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT
Az őszi bajnoki fordulókon ismét
eredményesen szerepelt a Békés Megyei
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Dévaványa telephelyének Borostyán futballcsapata, akik a Dévaványa
SE tagjai. is.
2014 óta űzik versenyszerűen ezt a
sportot. A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatósága, és a Fogyatékkal élők Békés Megyei Szövetsége
által kiírt bajnoki sorozat mérkőzésein
vettek eddig részt.
Idén ősszel először azonban a megye határán kívülre is kitekintettek, és részt vettek
Hódmezővásárhelyen a Regionális Labdarúgó Tornán, ahol nagyon eredményesen
szerepeltek. A II. divízióban 2. helyezést
értek el. Ez a torna nagy jelentőséggel bírt
számukra az integráció szempontjából is,
hisz a sérült sportolók mellett ép, úgynevezett partnerjátékosok is pályára léptek.
Mivel más szabályrendszer volt felállítva,
szokatlan volt számukra.
Ez a sport, amellett, hogy fontos az
egészség megőrzése szempontjából, az
ilyen rendezvényeken találkozhatnak
régi barátokkal, új ismeretségekre tehetnek szert, és eljuthatnak olyan helyekre
általa, ahol még nem jártak.
Érvényesül az integráció a dévaványai
sporteseményeken is, hisz a futballmec�csek rendszeres, és lelkes szurkolói. A
meccsek körüli teendőkből is aktívan kiveszik a részüket.

Nagy öröm ellátottjaink számára, hogy
nemcsak a televízióban kísérhetik figyelemmel a futball történéseit, hanem a
Békéscsabai meccsek rendszeres nézői
lehetnek. Hatalmas élmény az is, hogy
már több alkalommal ellátogathattak a
Groupama Arénába és a Magyar Válogatottnak szurkolhattak.
Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik mindvégig segítették, támogatták a csapat munkáját.
Köszönjük:
• A BMHISZSZC igazgatójának Seeberger Netta igazgató asszonynak, és
mindazon dolgozójának, akik segítik a
csapat munkáját,
• Valánszki Róbert polgármester úrnak
és Kiss Károly alpolgármester úrnak,
• Őze Tibor a Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots Menedzserének,
• Szpisják Zsolt a Békés Megyei Labda-

Szakképzett bolti eladót keresek
márciusi kezdéssel.

Érdeklődni: 06/20-311-94-90
„B” (személygépkocsi)
„A” (motorkerékpárok)
„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 35 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2019. február 15. (péntek) 17 óra

Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

rúgó Szövetség Megyei Igazgatójának,
• Tóth Márton a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség Koordinátorának,
• Szitás László a Dévaványa Sportegyesülete Elnökének,
• a Ványai Ambrus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának
Baloghné Berényi Erzsébet igazgató as�szonynak,
• Barna Sándornak,
• Papp Sándornak,
• Augusztiny Zoltánnak,
• Nemes Istvánnak, aki partnerjátékosként is erősítette a csapatot.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük
Ugrai Csilla edző önzetlen munkáját, aki
mindenben segíti a csapatot.
Daru Imre fejlesztő pedagógus
Bedő Richárd segítő

Erdősné Cmarkó Ilona, Gyógymasszőr, Telefon: 06-20/402-2458.
Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre, Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
- duzzanatokra, ödémákra,
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

- autójavítás
- gumizás
- centírozás
- diagnosztika
- műszakira való felkészítés
- autó takírtás kívül belül

Tel.: 06/70-401-2897

Dévaványai Hírlap - 23. oldal

BÍRKÓZÓ HÍREK A 2018. ÉVRŐL
Kadett kötött fogású minősítő verseny Tatabánya
45 kg Tímár Zsolt 4. helyezés
51 kg Kovács Ádám 6. helyezés
Területi diákolimpia, Gyomaendrőd
58 kg Kecse Roland 2. helyezés
Juniorminősítő verseny, Kaposvár
61 kg Kecse Tibor 6. helyezés
65 kg Kovács Zoltán 6. helyezés
97 kg Feke Szabolcs 6. helyezés
125 kg Kondacs Bence 6. helyezés
Serdülő minősítő verseny, Kaposvár
41 kg Tímár Zsolt 5. helyezés
Diák I. Magyar bajnokság, Tatabánya
58 kg Kecse Roland 5. helyezés
U23-as Magyar bajnokság, Pécs
50 kg Csikós Diána 6. helyezés
Fekete Gyémánt nemzetközi verseny, Tokod
45 kg Tímár Zsolt 5. helyezés
Március 28-29-30-31 Régiós tábor, Bócsa
Diák I.II. területi diákolimpia, Csongrád
Diák I. Chen Siyan 58 kg 2. helyezés
Diák II. Kecse Roland 3. helyezés
Serdülő kötött fogású válogató verseny, Esztergom
52 kg Kovács Ádám 3. helyezés
Serdülő szabad fogású magyar bajnokság, Győr
52 kg Kovács Ádám 5. helyezés
Serdülő kötött fogású magyar bajnokság, Dunakeszi
44 kg Tímár Zsolt 3. helyezés
52 kg Kovács Ádám 1. helyezés
Felnőtt szabad fogású magyar bajnokság, Kecskemét
61 kg Kecse Tibor 8. helyezés
Serdülő diákolimpia, Püspökladány
48 kg Herda Attila 3. helyezés
57 kg Kovács Ádám 3. helyezés
Kadett kötött fogású magyar bajnokság
45 kg Tímár Zsolt 3. helyezés
Diák II. kötött fogású diákolimpia, Karcag
63 kg Chen Siyan 2. helyezés

Kadett szabadfogású magyar bajnokság, Budapest
45 kg Tímár Zsolt 2. helyezés
Területi szabadfogású diákolimpia, Csongrád
46 kg Vala Viktor 3. helyezés
69 kg Chen Siyan 2. helyezés
58 kg Kecse Roland 2. helyezés
Junior magyar bajnokság, Kecskemét
65 kg Kecse Tibor 8. helyezés
74 kg Barta András 5. helyezés
Serdülő Európa Bajnokság, Győr
52 kg Kovács Ádám 12. helyezés
Június 25-30 regionális edzőtábor, Gyomaendrőd
Strandbirkózó magyar bajnokság, Csongrád
55 kg Cheb Siyan 1. helyezés
Kadett korosztály női: 40 kg Csikós Éva 1. helyezés
Kadett korosztály fiú:
55 kg Herda Atilla 3. helyezés
60 kg Kovács Ádám 2. helyezés
Területi diákolimpia, Szarvas
62 kg Chen Siyan 1. helyezés
58 kg Kecse Roland 2. helyezés
Utánpótlás csapatbajnokság, Budapest
16. helyezés
Serdülő szabadfogású magyar bajnokság,
Szigetszentmiklós
48 kg Herda Attila 2. helyezés
58 kg Kecse Roland 7. helyezés
Diák II. szabadfogású diákolimpia, Karcag
69 kg Chen Siyan 2. helyezés
Nemzetközi verseny Horváthország
Tímár Zsolt 3. helyezés
Kecse Roland 5. helyezés
Kovács Ádám 2. helyezés
Kezdő és gyermek korosztály részére
meghírdetett két versenyen vettünk részt.
Indulók: Konya Rajmund, Kónya Patrik, Papp Soma,
Vala Kristóf, Kecse Zalán, Vala Noel
2018. aranyjelvényes birkózók:
Tímár Zsolt 44 kg
Kovács Ádám 52 kg
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Megemlékezés
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.”
Fájó szívvel emlékezünk Földi Józsefre,
halálának 1. évfordulójára.
Felesége, testvérei, gyermekei, vejei, unokái

Megemlékezés
„Állunk a sírodnál némán zokogva,
Papa, csak álom, gyere hozzánk vissza!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, mindazoknak akik részt vettek Erdős Zsolt búcsúztatásán,
valamint utolsó útján elkísérték, mély gyászunkat
enyhíteni igyekeztek.
Mély fájdalommal a gyászoló család

Jó apa voltál, csodálatos nagyapa,
míg élünk, nem felejtünk el soha!”
Fájó szívvel emlékezünk Csordás Ferenc
halálának 10. évfordulóján.
Felesége, lánya, fiai és unokái

Megemlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak a kik szeretett
édesanyánk, nagymamánk Bélteki Róza temetésén
részt vettek, sírjára virágot, koszorút hoztak, valamint részvétükkel enyhítették fájdalmunkat.
A gyászoló család

Gránit, márvány, műkő síremlékek
Régi sírok felújítása, sírtisztítás, sírok lefedése,
betűvésés, épületmunkák, ablakpárkányok,
kerítés és kéménykalapok készítését vállalom.
Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.
Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

„Váratlan percben az életed véget ért,
Mint vihar a rózsát a halál tépte szét.
Az élet csendesen megy tovább,
Fájó emléked elkísér bennünket egy életen át.”
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Patkós Sándor halálának 5. évfordulóján.
Felesége, fia, lánya, unokája, dédik

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648
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TÁNCZOS HÚSBOLT

Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35
ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

- sertés, marha, birka ill. szárnyas húsok,
- saját készítésű füstölt termékek (kolbász, szalámi,
húsok, disznósajt),
- saját készítésű friss termékek (sütnivaló hurka,
kolbász, májas, abált szalonna, tepertő),
- zsírok (sertés, mangalica, kacsa, liba),
- főtt füstölt termékek (Erdélyi szalonna, császárszalonna,
bordaporc),
- Megyeri féle 6-8 tojásos száraztészták,
- fűszerek, ételízesítők, pácok,
- savanyúságok,
- körösladányi hagyományos érlelésű savanyú káposzta,
- disznóvágáshoz fűszerek, pácok, belek, műbelek.
KOLBÁSZHÚSRA (70-30%),
HASÍTOTT FÉLSERTÉSRE
MEGRENDELÉST FELVESZÜNK!
FÜSTÖLÉST VÁLLALUNK!

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17.30,
Szo: 7-12, V: 7-10.

Dr. Zsíros István állatorvos
Eboltás • mikrochipes
megjelölés • gyógyítás

06/30-391-46-05
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107
A gyomaendrődi orvosi ügyelet a
66/386-520-as számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220
Polgárőrség: 06-30/627-1069
E-on hibabejelentő: 06-80/210-310.

STRANDFÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZAT
TÁJÉKOZTATÓJA!
TÁJÉKOZTATJUK A KEDVES
LAKOSSÁGOT, HOGY
A SZAKRENDELÉSEK A KÖVETKEZŐ
IDŐPONTOKBAN ÉRHETŐK EL:
Belgyógyászat
Dr. Szabó Dániel
HÉTFŐ: 8:00-14:00

Bőrgyógyászat
Dr. Tóth Mariann
KEDD: 8:00-10:00

Reumatológia
Dr. Balázs Tibor
KEDD: 13:00-16:30

Nőgyógyászat
Dr. Mike Géza
SZERDA: 8:30-12:30

Szemészet
Dr. Csillag Sándor
CSÜTÖRTÖK: 12:30-14:30

IDŐPONT KÉRÉS:

Belgyógyászati, Bőrgyógyászati, Nőgyógyászati, Szemészeti szakrendelésre a 66/ 581-180
–as telefonszámon kérhető.
Reumatológiai szakrendelésre a 66/ 483-127es telefonszámon tudnak időpontot kérni,
vagy személyesen a Strandfürdő gyógyászatán.
Kérünk minden beteget, hogy a reumatológiai
szakrendelésre hozza magával:
- házi orvosi beutaló,
- régebbi leletek (nem csak reumatológia).

Strandfürdő GYÓGYÁSZAT nyitva tartása:
Hétfő – péntek: 7:30 - 20:00.
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.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com,
onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó.
Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: havonta.
Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő:
Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2019. FEBRUÁR 25., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2019. február 25-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő
lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Március 8. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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