




Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2018. január 10. napján rendkívüli ülést 

tartott.
Első napirendi pontban az „Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16 kódszá-

mú pályázat keretében multifunkcionális központi épület építésé-
hez kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” tárgyban 
indított beszerzési eljárás eredményeként az Alföld-Planum Kul-
túrmérnöki Kft . bruttó 6.223.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették 
ki nyertesnek. 

Második napirend keretében kiegészítésre került Dévaványa 
Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Ecseg-
falva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 22. 
napján együttes ülést tartott, melyen közösen elfogadták a Déva-
ványai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését.

A képviselő-testület 2018. január 25. napján megtartotta so-
ron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testü-
leti ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását 
követően első napirendként került megtárgyalásra és elfogadásra 
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése és meg-
alkotásra került az arról szóló rendelet, majd megtárgyalták és el-
fogadták Dévaványa Város Önkormányzat középtávú tervét 2018. 
- 2021. évekre vonatkozóan.

Második napirendként a Dévaványai Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal kötött együttműködési megállapodást vizsgálta 
felül és hagyta jóvá a testület.

Harmadik napirendi pontban a DÁMK Óvoda és Bölcsőde 
Intézményegységbe a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai 
jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időpontjáról döntött a 
testület, melyet az alábbiak szerint határozott meg:

A 2018. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött 
dévaványai gyermeket a 2018/2019. óvodai nevelési évre a szülő/
törvényes képviselő személyesen,

2018. április 24-én (kedd)  8-16 óráig valamint
2018. április 25-én (szerda)  8-16 óráig

írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai 
székhelyen.

Negyedik napirendi pont keretén belül az óvoda nyári zárva-
tartásáról tárgyalt a testület, így azt 2018. augusztus 6. - 2018. au-
gusztus 17. napja között határozta meg.

Ötödik napirendben a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről 
döntött a testület, melyet 2018. június 1. - 2018. augusztus 3. nap-
jáig, valamint 2018. augusztus 21. – 2018. augusztus 31. napjáig 
terjedő időszakban, munkanapokon 6 – 1730-ig határozott meg.

Hatodik napirendi pontban jóváhagyták a DÁMK Óvoda és 
Bölcsőde bölcsődei tevékenységre vonatkozó Szakmai programját.

Hetedik napirendként módosították az önkormányzati kép-
viselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 27/2014.
(X.21.) önkormányzati rendeletet.

Nyolcadik napirendben módosításra került a szociális igazga-
tásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2017.(III.1.) önkormány-
zati rendelet.

Kilencedik napirendi pontban a 2018. évi belső ellenőrzési fel-
adatok elvégzésére Gyurkóné Bondár Anna 450.050,- Ft-os aján-
latát hirdették ki nyertesnek.

Tizedik napirendi pontként megtárgyalták és elfogadták a
VII. Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncversenyről készí-
tett szakmai beszámolót.

Tizenegyedik napirendben pályázat benyújtása mellett döntöt-
tek a központi városi szabadidős és pihenőpark helyreállítására 
vonatkozóan.

Tizenkettedik napirendi pontban pályázati hirdetmény meg-
jelentetése mellett döntöttek az önkormányzat tulajdonában álló 
Dévaványa, belterület 2438/1 és 2437 helyrajzi számú kivett be-
építetlen terület művelési ágú ingatlanok értékesítésére.

Tizenharmadik napirendi pont keretében megtárgyalták 
Stranszki Lajosné egyéni vállalkozó kérelmét, amely a Stella Sörö-
ző nyitva tartásának meghosszabbítására irányult. A kérelem tár-
gyában a következő testületi ülésen hoznak döntést.

Tizennegyedik napirendi pontban a „Műtrágya beszerzés” 
című beszerzési eljárás eredményeként az IKR Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft . bruttó 6.462.522,- Ft összegű ajánlatát hirdették 
ki nyertesnek. 

Tizenötödik napirendi pontként döntött arról a testület, hogy 
nem kíván Dévaványán és környékén sem bevándorlás-szervező 
irodát, sem migránstábort.

Tizenhatodik napirend keretében módosításra került a Margaré-
ta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító okirata.

Tizenhetedik napirendi pontban a „Vállalkozási szerződés 
Helyi termelői piac épületének létesítésére a TOP-1.1.3-15-
BS1-2016-00016 kódszámú pályázati forrás felhasználásával” 
című közbeszerzési eljárás eredményeként a Hunút Kft . nettó 
79.919.916,- Ft ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Tizennyolcadik napirend keretében döntöttek arról, hogy 
csatlakozni kívánnak a „101-es újratöltve” című rendezvényso-
rozathoz és a 2018. évi Városnap keretében az első világháború 
befejezésének cenetáriumi, valamint a Magyar Honvédség meg-
alakulásának és az 1848. évi forradalmi események 170. évfordu-
lójának méltó megünneplése alkalmából ünnepséget szerveznek.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatásáról hoztak 
döntést egy esetben, 500.000,- Ft összegben.

Döntöttek az 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. fsz. 2. számú 
költségalapú bérlakás bérlőjének kijelöléséről 2018. február 1. 
napjától 2022. január 31. napjáig terjedő időtartamra, továbbá 
döntöttek az 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. 1. em. 4. számú 
költségalapú bérlakás bérlőjének kijelöléséről a 2018. február 1. 
napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időszakra.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2018. február 22.
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:

1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről.
2. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről.
3. Beszámoló a 2017. évi kintlévőségek behajtásáról.
4. Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervé-

nek elfogadása.
5. Munkahelyteremtő, megtartó beruházások támogatására vo-

natkozó 2018. évi pályázati felhívás elfogadása.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS
ÜGYINTÉZÉSRŐL

Az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások 
gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a magánjogi 
jogviszonyok, továbbá az önkormányzat és polgár közötti jogvi-
szonyok szélesebb körű elektronizálása, az elektronikus ügyinté-
zést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a 
lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások 
nyújtása érdekében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szol-
gáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.  tör-
vénynek (E-ügyintézési tv.) megfelelően 2018. január 1. napjától 
Dévaványa Város Önkormányzata is köteles biztosítani az ügyek 
elektronikus intézését.

Az E-ügyintézési tv. alapján a helyi önkormányzat előbbi idő-
ponttól elektronikus ügyintézésre kötelezett: az önkormányzat a 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügy, valamint a jogszabály alap-
ján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához 
vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő 
elektronikus intézését köteles biztosítani. Amennyiben az elekt-
ronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton 
nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartás-
ról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja értel-
mében a kérelem visszautasításának van helye.

Felhívjuk a lakosság és gazdálkodó szervezetek fi gyelmét, hogy 
2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyinté-
zés a Magyar Államkincstár által működtetett Önkormányzati 
Hivatali Portál (https://ohp.asp.lgov.hu/) keretében. A lakosság 
számára továbbra is csak válaszható az elektronikus ügyintézés, 
mert papír alapon, postai feladással vagy személyesen továbbra is 
kezdeményezhetik ügyeik elintézését. A gazdálkodó szervezetek 
számára jogszabály írja elő, hogy kizárólag elektronikusan (Cég-
kapun keresztül) intézhetik hivatalos ügyeiket. A fenti weboldal 
a www.devavanya.hu oldalról is elérhető.

Az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélnek rendelkez-
nie kell ügyfélkapuval, esetlegesen hivatali, per és/vagy cég-
kapuval. Az ügyfélkapu, hivatali kapu, perkapu és cégkapu 
regisztrációval, e-Papír küldési lehetőséggel kapcsolatban a 
www.magyarorszag.hu oldalon tájékozódhat.

Dévaványa Város Önkormányzata a DEVAVANYA rövid-
nevet és a 705037757 KRID-t használja az elektronikus kap-
csolattartásra.

Az önkormányzati oldal lehetőséget nyújt a magyarország.hu 
kapcsolaton keresztül az elektronikus ügyintézéshez is. Továb-
bi könnyebbséget jelent, hogy a nem elektronikusan indítható 
ügyeknél, előre tájékozódhat a szükséges nyomtatványokról és 
törvényi háttérről. Oldalainkon keresztül tájékoztatást kaphat az 
ügyintézés menetéről illetve annak pontos helyéről.

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy 2018. február 1-től az azonosítás 
törvényi kötelezettsége miatt az elektronikus ügyintézés csak 
Ügyfélkapun, vagy Cégkapun keresztül történhet, ezért az e-ma-
ilen érkezett ügykezdeményezéseket az Önkormányzat/Hivatal 
vissza fogja utasítani.

Reméljük, hogy ezen ügyintézési mód az Ön megelégedésére 
fog szolgálni, és használatával még egyszerűbbé válik hivatalos 
ügyeinek intézése!

MEGÚJUL A BABACSOMAG
Önkormányzatunk egyik fontos céljának érzi a családok és 

gyermekek támogatását, éppen ezért rengeteg energiát fordít e 
cél támogatására. 2018-tól az újszülött gyermekeknek járó ba-
bacsomagunkat is megújítottuk: a megszokott I love Dévaványa 
feliratú ruhaneműkön kívül egy pelenkázó táskával és egy kista-
karóval is meglepünk minden újszülött gyermeket és édesanyját. 
A táskákat és takarókat a Járási Startmunka Mintaprogram Helyi 
Sajátosságokra Épülő Közfoglalkoztatási programelemben részt-
vevő varrónőink készítették nagy odaadással és lelkesedéssel, re-
mélem hasonló örömet fog szerezni minden családnak.

ÚJ ÉV ÚJ NYERTES PÁLYÁZATOK
Járási Pályázat A Startvonalon

Az év első hónapja újabb nyertes pályázatokkal örvendeztette 
meg hivatalunkat. Már előző havi összefoglalónkban is utaltunk 
rá, hogy önkormányzatunk a járás más önkormányzataival ösz-
szefogva az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott 
„Humánszolgáltatások fejlesztése Gyomaendrődi Járásban” című 
pályázatát a kiíró 478.636.737,- forint támogatásban részesítette. 
A támogatási szerződés aláírására január hónapban sor került, 
így az már a megvalósítás fázisába léphet. Dévaványa városa 
ebből az összegből 145.445.772,- Ft támogatásra jogosult, mely-
nek fő célja, hogy hozzájáruljon a hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerő-piaci helyzetének javításához és a közösségépítéshez. 
A projektben résztvevő lakosok részére egyéni fejlesztési tervek 
készülnek, illetve több támogatási formában is segíteni tudjuk 
őket. A járásban összehangolt prevenciós (információs, álláske-
resési, egészséges életmód és sport, szűrőprogramok, önkontroll, 
biztonság, stb. témában) szolgáltatások valósulhatnak meg. A le-
bonyolítás alatt több nagyszabású városi rendezvény is megszer-
vezésre kerül. A program megvalósítását helyben 1 fő asszisztens, 
2 fő mentor és 2 fő közösségszervező segíti. A megvalósítást közel 
10 millió forint értékű eszközbeszerzés is kíséri, melyben spor-
teszközöket, színpadi- és rendezvény eszközöket vásárolunk. 

TANÓRÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKRE
NYERTÜNK

Önkormányzatunk kereken 25.000.000,- Ft-ot nyert tanórán 
kívüli formális és informális rendezvények megtartására. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázatunk kap-
csán rekordidő alatt sikerült támogatási szerződést kötni, mely 
január 31-én hatályba is lépett. A projekt célja, hogy támogassa a 
nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyerme-
kek megszokott foglalkozásokon kívüli kompetenciafejlesztését, 
ismeret- és tudásgyarapítását. A formális és nem formális tanu-
lási alkalmakat kulturális intézmények bevonásával kell megva-
lósítani. Céljaink között szerepel a kulturális események kínála-
tának bővítése, a partnerség erősítése, és a gyermekek tudásának 
és készségeinek fejlesztése.  A lebonyolítás során az iskola és az 
óvodatelephelyein különböző foglalkozások valósulnak meg: in-
gyenesen kézműves, nyelvi, matematikai és Öveges szakkörök 
kerülnek meghirdetésre, foglalkozássorozatokat szervezünk, te-
hetséggondozó csoportot indítunk, témanapokat, versenyeket és 
vetélkedőket tartunk. A pályázati partnereink a Ványai Ambrus 

Polgármesteri tájékoztató
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Polgármesteri tájékoztató
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CSÖKKENNEK A CSOKOT IGÉNYLŐK
ADMINISZTRATÍV TERHEI

Jelentősen csökkennek a családi otthonteremtési 
kedvezmény, a csok igénybevételének adminisztra-
tív terhei. –nyilatkozott Dankó Béla országgyűlési 
képviselő.

Bevezetik az úgynevezett nyilatkozati elvet, az 
igénylőknek nem kell majd minden igazolást, do-
kumentumot papíron benyújtaniuk, hanem elég 
lesz büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoz-
niuk. 

Egy másik változtatás a külföldről hazaköltöző, a 
csokot igénybe venni szándékozó családoknak je-
lent majd segítséget. Február 15-étől csak azt kell 
vállalniuk, hogy 180 napon belül tb-jogviszonyt lé-
tesítenek.

Újabb könnyítés a csokot érintő banki ügyinté-
zési határidő csökkentése, a bankoknak 30 napon 
belül kell dönteniük a lakásvásárlási ügyekben, az 
építkezéseknél pedig 60 napon belül. Februártól az 
adásvételi szerződés megkötését követő 180 napig 
lehet benyújtani a csok iránti igényt. Változás az is, 
hogy már a folyamatban lévő lakásbővítésekre is 
érvényesíthető a csok, és a teljes bekerülési költsé-
get lehet a támogatásból fedezni. 

A családok támogatására elindult a 2 milliárd 121 
millió forint összértékű, elsősorban a hátrányos 
helyzetű édesanyákat és családjukat segítő babacso-
magprogram.

A háromévesnél fi atalabb gyerekeket, szüleiket 
és a várandós édesanyákat segítő kezdeményezést 
a tavaly júniusban kezdődött, 18 milliárd forint 
összértékű élelmiszerosztási programhoz kapcso-
lódva indították el. A tartós fogyasztási cikkeket 
tartalmazó, húszezer forint értékű csomagban pél-
dául digitális hőmérő, kifogó, pelenka, orrszívó, 
törlőkendő és takaró van. Mintegy 26 ezer hátrá-
nyos helyzetben élő, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermeket nevelő édesanya 
kapja meg 2020-ig évente egyszer.

Dankó Béla

országgyűlési képviselő

Sajtóközlemény 2018.02.05.

Általános Iskolán kívül a DÁMK Óvodai Intézményegység és a 
Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma, így 250 gyermek komplex tudásfejlesztéséhez 
járulhatunk hozzá. A pályázatban külön csomagot készítet-
tünk a Művészeti Iskola diákjai számára, hogy a művészetok-
tatási tevékenységet minél hatékonyabban tudjuk támogatni. 
A programokhoz természetesen eszközbeszerzés is tartozik. 
A projekt március 2-án fog kezdődni és a lebonyolítása 18 
hónapot vesz igénybe.  

 „Bordáinkból teremtett Lények,
Mindenség alkotta Szépségek,
A Földön ragyogó csillagok.
Igen, Nők, mindezek Ti vagytok!”

Balogh Roland

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A 
MAGAM NEVÉBEN NŐNAP ALKALMÁBÓL MIN-
DEN KEDVES HÖLGYNEK SZÉP TAVASZI NAPOT ÉS 
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNOK!

Valánszki Róbert
polgármester

Felhívás
2018-ben hetedik alkalommal,

július 13-15-én
kerül megrendezésre a 

Dévaványaiak Világtalálkozója.
Kérjük a dévaványáról elszármazottakat,

illetve kérünk mindenkit, akinek tudomása van 
olyan Dévaványáról elszármazott személyről, aki

szívesen részt venne a találkozón, nevét, címét,
e-mail címét juttassa el a DÁMK Művelődési Házba!

Azoknak is kérjük jelentkezését, akik az előző
találkozón részt vettek!

Jelentkezni lehet:
a művelődés ház facebook oldalán,

telefonon: 66/483-051
e-mail-en: amkmuvhaz@gmail.com,
postacím: DÁMK Művelődési Ház
5510 Dévaványa, Gyöngy u. 6-8.
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Felhívás a síremlékek létesítésével kapcsolatos 
egyes bejelentési kötelezettségekről 

Felhívjuk a Tisztelt hozzátartozók fi gyelmét, hogy 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a köztemetőről szóló 10/2011. (IV.1.) önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: R) 16.§ (1) bekezdésében 
szabályozottak szerint a köztemetőben végzendő minden 
munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sír-
gondozást és a temetési hely növénnyel való beültetését 
és díszítését - a temető üzemeltetőjének a munkavégzés 
megkezdése előtt legalább 10 nappal be kell jelenteni. A 
bejelentés elmulasztásáért a munkát végző vállalkozó és 
a megrendelő egyetemlegesen felelni köteles. A temető 
üzemeltetője köteles meggyőződni arról, hogy az elhe-
lyezni kívánt műtárgyak megfelelnek az ide vonatkozó 
szabályzatokban előírt feltételeknek. Síremlék-sírbolt 
építése, felújítása, átalakítása illetve feliratozása esetén 
a bejelentéssel egyidejűleg a R. 2. számú mellékletében 
megállapított temető-fenntartási hozzájárulást kell fi zetni 
az üzemeltetőnek, ennek összege 2018 -ban 615,-Ft.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

FELHÍVÁS

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal adóügyek-
ben az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Adózókat:

Magánszemélyek kommunális adója 
Felhívjuk az adózók fi gyelmét arra, hogy az ingatlanok-

ban történt tulajdonosváltozásokról sem az illetékes föld-
hivataltól, sem a közjegyzőtől nem kapunk tájékoztatást, és 
sok esetben maguk az érintettek sem jelzik ezt. Mindezek 
miatt kérjük az adózókat, hogy például adásvétel, öröklés, 
ajándékozás, vagyis tulajdonosváltozás miatt, új építésű in-
gatlanok esetén a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási 
engedély jogerőre emelkedése után 15 napon belül jelentsék 
be az ingatlan tulajdonjogában bekövetkezett változásokat. 
Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első 
napjától kell fi gyelembe venni. Az adó alanya az, aki a nap-
tári év első napján az építmény tulajdonosa.

Gépjárműadó 
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alap-

ján az adó alanya az a személy, aki járműnyilvántartásban 
az év első napján elsősorban üzemben tartóként, ennek hi-
ányában tulajdonosként szerepel. Év közbeni forgalomba 
helyezés esetén az adó alanya az, aki a forgalomba helye-
zés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban 
tulajdonosként szerepel. Az adókötelezettség a gépjármű 
forgalomba helyezését követő hónap első napján kezdődik.

Mindezek alapján felhívjuk az adózók fi gyelmét, hogy 
adásvételkor mind az eladónak, mind a vevőnek bejelenté-
si kötelezettsége van az okmányiroda felé. Gépjármű érté-
kesítésekor az eladónak is kötelessége az okmányirodában 
bemutatni az adásvételi szerződést a tulajdonosváltozás 
rögzítése végett. Amennyiben egyik fél sem tesz eleget be-
jelentési kötelezettségének előfordulhat az az eset, hogy a 
gépkocsi a következő adóévben is a régi tulajdonos nevén 
kerül adóztatásra. 

Iparűzési adó
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) főbb vál-

tozásai többek közt:
• A Htv. 41/a. §-a értelmében az adózók a jövőben esedé-

kessé váló adót előre megfi zethetik. Az előrehozott adóról 
annak megfi zetésével egyidejűleg bevallást kell benyújtani. 
A bevallásban az adóalany megjelölheti, hogy az adóható-
ság az előrehozott adóját melyik jövőben esedékessé váló 
adófi zetési kötelezettségébe számítsa be. Ilyen rendelkezés 
hiányában az előrehozott adót – vagy, ha az adóalany ren-
delkezésében megjelölt adó kisebb, mint az előrehozott adó 
összege, akkor az előrehozott adó még be nem számított 
összegét – az adóhatóságnál nyilvántartott adófi zetési kö-
telezettség összegébe, az esedékesség sorrendjében kell be-
számítani, legfeljebb az adófi zetési kötelezettség erejéig. Ezt 
követően az vissza nem kérhető, önellenőrzés e tekintetben 
nem nyújtható be. 

• Iparűzési adóban a bevallás elektronikus úton is teljesít-
hető. Az adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallás is benyújt-
ható a NAV-on keresztül elektronikus úton.

• Adóbevallás elmaradása, változásbejelentés be nem 
nyújtása esetén az adózót 15 napos határidővel fel kell szó-
lítani. Amennyiben kötelezettségének továbbra sem tesz 
eleget, úgy a magánszemély 50.000,- Ft-ig, egyéb személy 
100.000,- Ft-ig terhelhető mulasztási bírsággal.  Ismételt fel-
hívás után a magánszemély 200.000,- Ft-ig, egyéb szervezet 
500.000,- Ft-ig bírságolható.

A magánszemélyek kommunális adó és a gépjárműadó 
2018. évi csekkjeit, valamint az iparűzési adó 2018. I. félévi 
csekkjeit az iroda minden adózó részére február közepétől 
kipostázza!

Fizetési határidők 2018-ban:
2018. március 16.  2018. I. félévi adó megfi zetése
2018. március 31. talajterhelési díj bevallása,
 megfi zetése
2018. május 31. iparűzési adó bevallása, megfi zetése
2018. szeptember 15. 2018. I. félévi adó megfi zetése
2018. december 20. adóelőleg kiegészítés bevallása,
 megfi zetése

A fent leírtakkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 8. sz. irodájában 
kaphatnak.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Iroda

TÁJÉKOZTATÓ HELYI ADÓÜGYBEN
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1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

2. Pályázat célja, jellege: Dévaványa Város Önkormány-
zata tulajdonát képező ingatlan elidegenítése

3. Pályázat tárgya: az Dévaványa 2438/1 és 2437 hrsz-ú 
kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok érté-
kesítése.

4. Ajánlat benyújtásának helye:
    Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodája 
 módja: személyesen vagy postai úton
 ideje: 2018. február 28. 10 óráig
5. Az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattéte-
li határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetés-
től számított 60 napig tart.

6. Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.

7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki
irodájában Feke László műszaki irodavezetőtől.

8. Részletes pályázati kiírás átvehető díjmentesen Déva-
ványai Közös  Önkormányzati Hivatal műszaki  irodájá-
ban 2018. február 1-től ügyfélfogadási időben.

Az értékesíteni kívánt ingatlan adatai:

Ingatlan 
hrsz-a

Terület 
nagysága 

m2

Művelési 
ága

Induló 
vétel ár

2438/1 2329
kivett 

beépítetlen 
terület

815. 000,- Ft 
+ ÁFA

2437 2069
kivett 

beépítetlen 
terület

724. 000,- Ft 
+ ÁFA

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

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

Felhívjuk a Tisztelt lakosság fi gyelmét, hogy zöldhulladékot 
csak a gyűjtést megelőző napon szabad a közterületre kihelyezni, 
egyéb időpontban az ingatlan előtti közterületen zöldhulladék 
nem gyűjthető és nem tárolható!

A zöldhulladékot átlátszó színű zsákban vagy kötegelve lehet 
szabályosan kihelyezni. A kötegelés legfeljebb 70 cm hosszú és 
50 cm átmérőjű lehet.

A gyűjtési szabályok be-nemtartása esetén (pld: nem a meg-
felelő edénybe helyezi a hulladékot, a kötegelt zöldet nem köti 
össze vagy a köteg a megengedett méretet meghaladja stb.) a 
gyűjtőjármű a hulladék átvételét megtagadja. 

Szíveskedjenek a begyűjtés rendjére vonatkozó szabályokat be-
tartani.

Jogi következmények: Aki közterületen jogellenesen hulladékot 
helyez el, hulladékkezelési kötelezettségének nem vagy nem az ön-
kormányzati rendeletben szabályozott módon tesz eleget, az hulla-
dékgazdálkodási vétséget követ el. A vétség elkövetőjével szemben 
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának 
és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Kormány-
rendelet 2.§ (2) bekezdés f.) pontja fi gyelembevételével hulladék-
gazdálkodási bírság kiszabásának van helye. A bírság kiszabására 
a jogsértés súlyát fi gyelembe véve 1500-50000 Ft között a település 
jegyzője jogosult.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

FELHÍVÁS

A Dareh Bázis Zrt. Hulladékkezelési 
Közszolgáltató értesíti a Tisztelt déva-
ványai lakosságot, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtési rend időpontjai 2018 
februártól megváltoztak. 

A (SÁRGA) szelektív edényzetek be-
gyűjtése az alábbi napokon történik:

Február 22. csütörtök
Március 8. csütörtök
Március 21. szerda

Április 12. és 26. csütörtök
Május 10. és 24. csütörtök

Június 15. péntek

Június 28. csütörtök
Július 12. csütörtök

Július 27. péntek
Augusztus 9. és 30. csütörtök

Szeptember 13. és 27. csütörtök
Október 11. és 25. csütörtök

November 15. és 29. csütörtök
December 13. csütörtök

A ZÖLD, BIO zsákok begyűjtése
az alábbi napokon történik:

Április 10. kedd
Május 4. péntek

Május 24. csütörtök

Június 12. kedd
Július 3. és 24. kedd
Augusztus 14. kedd

Szeptember 4. és 25. kedd
Október 16. kedd

November 7. szerda
November 27. kedd

Kérjük az edényzeteket, zsákokat 
reggel 7 órára

szíveskedjenek kihelyezni
ezeken a napokon!

Köszönettel: Dareh Bázis Zrt.

www.gyomakozszolg.hu

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Középiskolai fogyasztóvédelmi 
előadások

A Gyomaendrődi Járási Hivatal a fogyasz-
tóvédelmi feladatok ellátása során kiemelt 
fi gyelmet fordít a tudatos fogyasztói maga-
tartás kialakítására minden korosztályban, 
melynek során a 2016/2017. tanévben elkez-
dett, diákoknak szóló tájékoztató fogyasztó-
védelmi előadások a 2017/2018. tanévben a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal illetékességi 
területén lévő középiskolákban folytatódtak.

A középiskolák és a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal együttműködésének keretein belül 
2017. év őszén a Bethlen Gábor Szakkép-
ző Iskola és Kollégiumban, valamint Gyulai 
Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző 
Iskolája és Kollégiumában a tudatos fogyasz-
tói magatartás kialakítását szolgáló fogyasz-
tóvédelmi előadások megtartására került sor.

Az előadások célja, hogy a tanulóknak be-
mutatásra kerüljenek a mindennapi életben 
használatos fogyasztóvédelmi szabályok, to-
vábbá, hogy a tanulók megismerkedjenek a 
vásárlásaik során biztosított jogaikkal, lehe-
tőségeikkel.

Az előadások a középiskolákban is három 
témakört öleltek fel. Az árfeltüntetés és ár-
felszámítás témaköre érinti a helyes árfeltün-
tetés és árfelszámítás szabályait, az egységár 
szerepét, jelentőségét. A szavatosság és jótál-
lás témaköre segítséget ad a szavatosság, jó-
tállás megkülönböztetéséhez, továbbá irány-
mutatást ad a szavatossági, jótállási jogok 
érvényesíthetőségének szabályairól. Az inter-
netes vásárlás témaköre a körültekintő, tuda-
tos vásárlói magatartásra hívja fel a fi gyelmet, 
kitérve az internetes vásárlás előnyeire, hát-
rányaira, továbbá a vásárlókat érintő jogsza-
bályi rendelkezésekre.

Az előadások alatt és után lehetőség volt 
hozzászólni, véleményt nyilvánítani, kérdezni. 

Az előadások során feltett kérdések elsősor-
ban az internetes vásárlással voltak kapcso-
latosak.

 A fogyasztói jogokról, lehetőségekről szó-
ló előadásokkal a járási hivatal hozzá kíván 
járulni a tudatos fogyasztói magatartás meg-
teremtéséhez.

Szociális gondozói képzés
Dévaványán és Gyomaendrődön is elindult 

a közfoglalkoztatottak képzése az elmúlt év 
végén. 27 felnőtt ült be az iskolapadba, hogy 
a szociális gondozói szakmát elsajátítsa.

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztálya a települések önkormányza-
taival közösen megtervezte azokat a képzé-
seket, amelyek hiányszakmának számítanak 
a térségben és ezek megvalósítása kezdődött 
el 2017. december 18-án. A GINOP 6.1.1. 
program keretében indultak el a téli képzé-
sek. A versenyszféra igényeihez igazodva 
egyre több olyan tanfolyam indul, amely-
nek sikeres elvégzését követően kikerülhet 
a közfoglalkoztatott az elsődleges munka-
erőpiacra. Az idősgondozás komoly kihívást 
jelent az önkormányzatok számára, ezért is 
örvendetes, hogy ecsegfalvi és hunyai köz-
foglalkoztatottak is részt vesznek a képzésen. 
Január hónap folyamán indul a Hegesztő és 
Kőműves képzés, majd a következő hóna-

pokban a Festő-mázoló, Textiltermék-ösz-
szeállító és Konyhai kisegítő képzés is többek 
között. A képzéseket térítésmentesen vehetik 
igénybe a közfoglalkoztatottak, ám a felvételi 
és egészségügyi követelményeknek ezekben 
az esetekben is meg kell felelniük. A kép-
zés ideje alatt mentor kíséri fi gyelemmel az 
előrehaladásukat és igyekszik megelőzni a 
lemorzsolódást is. Az elmúlt év folyamán a 
közfoglalkoztatottak 20 %-a került ki ebből 
a rendszerből és nagy részük az elsődleges 
munkaerőpiacon, azaz a vállalkozói szférá-
ban helyezkedett el.

VIDRA Mentőcsoport:
lendületes évkezdés!

Még csak néhány nap telt el az idei évből, 
de a „VIDRA” Önkéntes Járási Mentőcsoport 
Egyesület már több különféle akcióban és 
rendezvényen is részt vett.

2018. január 5-én délután az egyesület ve-
zetősége megtartotta az idei első munkaérte-
kezletét a Gyomaendrődi Járási Hivatalban. 
Az értekezletre a Szeghalmi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség munkatársai is eljöttek. 
Az értekezleten megtárgyalták, hogy 2018-
ban a mentőcsoport mely pályázatokon, mely 
eszközeit és képességét próbálja fejleszteni, és 
milyen rendezvényeken fog előreláthatóan 
részt venni.

 Az év első napjaiban az egyesület aktív sze-
repet vállalt egy leégett gyomaendrődi lakó-
ház károsultjainak megsegítésén, gyűjtéssel, 
ruhák átadásával  való segítségnyújtásban.

 Az egyesület hét tagja január 13-án Hege-
düs Roland polgármester meghívására részt 
vett a hagyományosnak nevezhető, mindig jó 
hangulatú Hunyai Falusi Disznótoron.

 Január 16-án az egyesület beadta a pályá-
zatát Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
meghirdetett Nemzeti Együttműködési Alap 
pályázatra, mely segítségével nagyobb értékű 
technikai eszközöket próbál beszerezni.

 Január 20-21-én a mentőcsoport műszaki 
egysége veszélyes fák kivágását illetve legaly-
lyazását hajtotta végre Dévaványán, a Boros-
tyánkert Otthonban.

 Az egyesület már három éve aktívan és 
tartozásmentesen működik, így jogosult 
arra, hogy a magánszemélyek 2018. évi sze-
mélyi jövedelemadójának 1 %-t elfogadja, 
amennyiben az adózók kedvezményezett-
ként jelölik meg a „VIDRA” Önkéntes Járási 
Mentőcsoport Egyesületet (adóazonosító jel: 
18522127-1-04). 
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Ebben a cikkben a házszentelés ha-
gyományáról olvashatunk.  „Békesség 
e háznak! És minden lakójának!” – szól 
a köszöntés, amikor keresztény csalá-
doknál lakásszentelést tartunk. Mire 
való ez a szokás, miért jó házszentelőt 
tartani? A házszentelés az úgynevezett 
szentelmények körébe tartozik: olyan 
szent jelek és hozzájuk kötődő imák 
ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, 
és előkészítik lelkünket annak befoga-
dására különböző élethelyzetekben.

Jó alkalom lehet a házszentelés a 
család és a plébánia papjának baráti 
találkozására. A pap ilyenkor más em-
berként, „emberként” is megmutatkoz-

hat, és ő is közelről találkozhat egy keresztény család va-
lóságával. A lelkipásztor számára fontos érintkezési felület 
ez a családokkal, melyek az Egyház legalapvetőbb sejtjei, 
Isten szolgája pedig annak megerősítését hozza a csalá-
dok számára, hogy fontos szerepe van a nagyobb közösség 
egészében, és az Úr szeretettel törődik az otthonnal. A csa-
ládegyház kapcsolata erősödik a plébániaegyház nagyobb 
közösségével.

A közös ima, amelyben az erényes családi életért és a 
gonosz cselvetéseinek távoltartásáért is könyörgünk, már 
megteremti azt a légkört, hogy Isten lakást vesz, és műkö-
dik közöttünk.

Azután a vízkereszti liturgiában megszentelt vizet hinti a 
pap a ház vagy lakás minden egyes helyiségébe. Mindenki 
megilletődve követi a szenteltvizet hintő személyt, aki ha 
engedik, a ház legeldugottabb zugaiba is eljuthat ilyenkor: 
a hálószobába vagy a gyerekszobába, az éléskamrába és a 
mosdóba is – jó, ha semmi nem marad ki a kis körmenetből.

Mi ennek az értelme? Miért nem elég csak mondjuk a 
nappaliban hinteni a szenteltvizet? Egyfelől persze, hogy 
elég lenne. Ám azzal, hogy ilyenkor végigjárjuk a házat, 
átélhetjük, hogy Isten szerető fi gyelme az otthon minden 
szegletére kiterjed, nem marad rejtve előtte semmi az éle-
tünkből, és a legelemibb szükségleteink is fontosak a szá-
mára. Ő betölti a családi hajlékot. Betölti közös életünket. 
Semmi sem idegen számára belőle. Hiszen emberré lett, egy 
lett közülünk!

Végül, a szentelés befejező gesztusaként a bejárati ajtó sze-
möldökfájára felírják az évszámot, valamint a C + M + B 
betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus 
Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e haj-
lékot!”. Ez a néhány betű egész évben, nehéz és szép pilla-
natokban, örömben és gyászban emlékeztethet arra, hogy 
Krisztus áldó keze minden körülmények között otthonunk 
felett van. Ez talán abban is segíthet, hogy döntéseinkben, 
otthoni viselkedésünkben, bűneinkből való felállásunkban 
tudjunk kihez igazodni. Hiszen Ő nem hagy el bennünket. 

Bátran éljünk tehát ezzel a lehetőséggel,
mindenki jelentkezését szeretettel várom!

Hirdetett szentmisék:

Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.

2018. február 14.: Hamvazószerda, szentmise 16 órától a 
templomban.

Február pénteki napjain, szentmise, illetve keresztúti ájta-
tosság, 16 órától a templomban.

Figyelmükbe:

Januárban elkezdődtek a házszentelések. A katolikusoknál, 
ezt minden évben szokás elvégezni, az új év elején. A ház-
szentelés tehát nemcsak a még meg nem szentelt házakra 
vonatkozik, hanem a tavaly vagy régebben megszenteltekre 
is. Minden évben ajánlatos a házszentelést elvégezni. A ház-
szentelés, az ima és a szentelmény hatása mellett jó alkalom 
arra, hogy a plébános személyesen is találkozhasson a hí-
vekkel. A házszentelésre minden egyes esetben előzetesen 
jelentkezni és egyeztetni kell a plébánossal. 

Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési 
oktatásra lehet jelentkezni.

Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a plé-
bánián.

Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.

Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.

Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként,

2018. január 1-től:

nyugdíjasoknak: 2.000 Ft,
keresettel rendelkezőknek: 2.500 Ft.

Elérhetőségek:  Plébános: +36-30-465-11-71

  Sekrestyés: +36-30-714-91-36

Ft. Bilibok György

A római-katolikus egyházközség rovata
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ÉRTESÍTÉS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-

te a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvo-
da és Bölcsődei Intézményegységében az óvoda nyári 
zárva tartás időpontját.

2018. augusztus 6. – 2018. augusztus 17. 

közötti időszakban határozta meg.

Augusztus 21-től minden óvodai egység nyitva tart,
szeretettel várja és fogadja a dolgozó szülők gyermekeit.

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét:

2018. június 1. - 2018. augusztus 3. valamint 

2018. augusztus 21. – 2018. augusztus 31.

napjáig terjedő időszakban állapította meg.

Kérjük a dolgozó szülőket, hogy nyári szabadsá-
guk tervezésekor vegyék fi gyelembe, hogy óvodáink 
és a bölcsődei csoport augusztus 06.-17. között (10 
munkanap) nem üzemelnek.

A nyári ügyeleti helyszíneket a karbantartási mun-
kálatok függvényében a későbbiekben tudjuk megha-
tározni!

Megértésüket köszönjük!

A magyar kultúra napját 1989. óta ünnepeljük meg janu-
ár 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Ezek a megemlékezések évről-évre alkalmat adnak, hogy 
hagyományainkat ne engedjük feledésbe merülni, nemzeti 
identitásunkat, gyökereinket megerősítsük önmagunkban 
és környezetünkben, hogy szellemi és tárgyi kultúránkat 
felmutassuk a felnövekvő generációknak és tovább is ad-
hassuk számukra.

„Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím adományozható a 
település közművelődési közgyűjteményi intézményekben 
legalább 15 éven keresztül aktív munkát végző dolgozónak, 
vagy más személynek, aki kiemelkedő szakmai felkészültsé-
gével, teljesítményével valamint lelkiismeretes munkájával 
jelentős mértekben segítette, az intézményben folyó szak-
mai munkát, az intézményi célok eredményes megvalósí-
tását. A „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő címmel együtt 
oklevél és aranygyűrű jár, az elismerésben részesülő részére.

A képviselő-testület kétévente maximum egy személyt ré-
szesíthet e címben. Így 2018-ban Varga Istvánné Oláh Irént.

VARGA ISTVÁNNÉ OLÁH IRÉN

Dévaványán született, itt vannak családi gyökerei is. Itt 
végezte az általános iskolát, majd család és munka mellett 
érettségizett, illetve szerzett diplomát a Debreceni Tanító-
képző Főiskolán. A tanulmányai alatt már az 1. számú isko-
lában tanította az alsós gyermekeket. Munkáját hivatásnak 
tekintette, amely iránt elkötelezett volt, és nagyon szerette, 
ám tudatosan, tervekkel- telve készült nyugdíjas éveire, egy 
újabb, másabb életformára. A tanítói pályafutása alatt is na-
gyon élénk társadalmi életet élt már akkor is, hiszen ahogy 
ő fogalmaz:

,,Mindig érdekelt szülőhelyem, lakóhelyem élete, problémái. 
Hittem abban, hogy elsősorban az emberen, a város lakóin, 
közösségein múlik, mennyire élhető egy település, milyen a 
kultúrája, mit mutat kifelé.”

Szülővárosát minden szépségével, nyűgével-bajával sze-
reti, elfogadja, s igyekszik a civil szférában is aktívan részt 
venni, kulturális programok szervezésébe, önkéntes segít-
ségnyújtásokba bekapcsolódni, így többször szervez szín-
házlátogatást, kirándulásokat, igyekezve minél több lakos 
társat bevonni a kulturális életbe. Több civil szervezet, 
egyesület tagja: a Vox Humana Vegyeskar alapító tagja, a 
Dévaványai Folkműhely Egyesület és a Múzeumbarátok 
Körének is aktív résztvevője.  Mindannyi közül kiemelt 
szerepet vállal a Hagyományőrző Nők Egyesületében, 
amelynek 19 éve tagja, 12 éve vezetője. Hitvallása, hogy 
EGY ember is képes tenni a település kultúrájáért, de még 
többet egy közösség. Az általa vezetett civil szervezet is ezt 
a gondolkodásmódot vállalta fel céljául.  Ennek a közös-
ségnek a megszervezése, megtartása a feladata, akikkel a 
városunk gasztronómiai hagyományait ápolják, mutatják 
be és igyekeznek továbbadni, népszerűsíteni. Az egyesü-
lettel, illetve egyéb civil összefogással hoztak létre, ren-
deztek meg kiemelkedő eseményeket. 2011-ben a Kádár 
Ferenc Népzenei és Néptáncverseny létrejöttében vállaltak 
példás összefogást, 2012-ben,,Régi családi fotók” kiállítá-
sát, a Nácsa János tiszteletére-már hagyománnyá vált- em-
lékestet, a Retró Majálist is az egyesület kezdeményezte, 
illetve a Települési Értéktár létrehozását is. Példamutató 
munkájukkal egyéb más, rangos eseményre, rendezvény-
re is meghívást kaptak már, ezek állandó résztvevői lettek, 
illetve számos városi, és megyei szervezettel állnak szoros 
kapcsolatban.

Irénke vallja, hogy minden eredmény a közös munkán, a 
jó együttműködésen alapul, ezt a mindennapi tevékenysé-
gei során is fontosnak tartja.

További munkájához szakmai sikereket és jó egészséget 
kívánunk neki!

DÁMK Művelődési Ház dolgozói

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
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TUDNIVALÓK AZ ÓVODAI ÉS 
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL

OVI KUKK!!

Beiratkozás időpontja: 
2018. április 24. (kedd) reggel 8 órától, délután 16 óráig.
2018. április 25. (szerda) reggel 8 órától, délután 16 óráig.
Beiratkozás helye: Eötvös utcai óvoda székhelyi intézménye.
A beiratkozásra kérjük a szükséges dokumentumokat: 
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, születé-

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

• a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági 
igazolványt. 

Szeretettel várjuk a kedves szülőket.
2018. augusztus 31-ig a 3. életévét betöltött

kisgyermeket kötelező beíratni. 
Azokat a kisgyermekeket akik 2018. december 31-ig 

töltik 3. évüket szeretettel várjuk beíratni!

Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy 
gyermekük óvodás lesz.

Örömmel nyitjuk meg intézményeink kapuját, ahová sze-
retettel várunk, és hívunk minden kedves érdeklődő szülőt, 
és leendő óvodás gyermekét.

Február 15-én (csütörtökön) a Kossuth utcai
NAPSUGÁR óvodában 15.30 és 17.00 óra között.

Február 20-án (kedden) a Könyves Kálmán utcai
MESEVÁR óvodában 15.30 és 17.00 óra között.

Március 6-án (kedden) a Hajós utcai SZIVÁRVÁNY 
óvodában 15.30 és 17.00 óra között.

Március 13-án (kedden) az Eötvös utcai TÜNDÉRKERT 
óvodában 15.30 és 17.00 óra között.

Látogassanak el hozzánk, hogy személyesen is bepillant-
hassanak az óvodai életbe, megismerhessék az óvodai cso-
portjainkban dolgozó óvó néniket, dajka néniket.

Szeretettel várjuk Önöket:

Intézményvezető, óvó nénik, dajka nénik
Váltócipőt kérjük hozzanak magukkal!

Kedves Szülők!  Kedves Támogatóink!

Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult, hogy 
segítse és támogassa a dévaványai bölcsődés és óvo-
dás gyermekeket.

A támogatásra az idén is lesz lehetőség. Kérjük, hogy 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszín-
virág” közalapítvány javára ajánlják fel. Nagyon sze-
retnénk, ha gyermekeikre és az intézményünkre gon-
dolva döntenének a befi zetésről. Így bővülhetnének a 
lehetőségeink a játék és egyéb tevékenységhez szük-
séges eszköz vásárlásához, valamint egy-egy nagyobb 
szervezést igénylő gyermekprogram támogatásához.

Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtatvány-
csomagjában található rendelkező nyilatkozatot.

A kedvezményezett adószáma:
1 8 3 8 1 2 7 4 – 1 – 0 4
A kedvezményezett neve:

„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért

Köszönjük segítségüket intézményünk
gyermekeinek nevében:

        Bakó Bernadett                 Dékányné Kőszegi Anna
   Intézményvezető      Kuratórium elnöke

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!
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A rendkívül nagy létszámú érdeklődő már karácsony 
előtt jelezte szándékát, miszerint ismét szeretné megtisz-
telni rendezvényünket.

Igyekeztünk – a korábbi évekhez hasonlóan – színvo-
nalasan vendégül látni a bálunkon résztvevőket.

Nemcsak a főtámogatók, hanem a szülők és hozzátar-
tozók is hozzájárultak az alapítványi rendezvény sikeré-
hez: tombolatárgyak felajánlásával, támogatójegy vásár-
lásával.

Az idei bál megnyitása előtt a népes vendégsereg tisz-
telgett az elmúlt évben távozott DIÓSNÉ AMBRUS
ERZSIKE emléke előtt!

Majd rövid tájékoztatás után a DÁMK új vezetője Bakó 
Bernadett köszöntötte a jelenlévőket.

A bált idén is Valánszki Róbert, Dévaványa polgár-
mestere nyitotta meg. Először az óvodapedagógusok és 
gyermekgondozó nénik vidám zumbatánca pezsdítette 
fel a hangulatot, melyet Molnárné Tóth Kinga tanított 
be. Ezt követte az est sztárvendége Nagy Bandó András, 
humorista író vidám, poénokban bővelkedő előadása. 

Majd a fi nom vacsora elköltése után hirtelen megtelt a 
táncparkett.

A meglepetések sora itt még nem ért véget! 10 óra előtt 
megérkezett a Muzsika TV két énekese: Sihell Vanessa 
és Morvai Dani, akik tovább fokozták a hangulatot. A 
tombolasorsolás éjfélkor kezdődött, melyen nagyon sok 
tombolatárgy talált gazdára. Ezután fi nom hidegtálak és 
saláták fogyasztásával pótolhatták energiájukat az elfá-
radt táncosok.

A tombolasorsolás után pedig Séllei Zoltán felaján-
lásával visszamentünk az időben és egy sokak számára 
kedves retro-discós összeállítás pörgette fel a bálozókat.

Hajnalig tartott a tánc és a vidámság. Az előadóművé-
szeket Nagy Ferenc vállalkozó hívta meg mindenki szó-
rakoztatására. A fődíjat Szűcs Tibor vállalkozó ajánlotta 
fel. A zenéről a Békés Banda gondoskodott.

A kitűnő ételeket Gschwind Mónika és csapata készí-
tette és szolgálta fel – mindannyiunk megelégedésére. 
Óvodáinkból a dajka nénik sütötték a kitűnő sütemé-
nyek java részét. A szomjoltókról pedig Kónya István és 
munkatársai gondoskodtak.

Az est teljes bevétele az óvoda alapítványának számlá-
ját gyarapítja.

Ezúton ragadjuk meg az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjunk a támogatásért minden kedves dévaványai és 
vidéki vendégünknek, aki bármilyen formában segítette 
az alapítványi est sikerét!

Az alapítvány kuratóriumának, az óvoda dolgozóink-
nak, valamint minden óvodás kisgyerek nevében:

Dékányné Kőszegi Anna – óvodapedagógus

Agro-Déva Kft .
Ambrusné Ignácz Ildikó
ÁMK Ványai Ambrus
           Általános Iskola 
Angyalné Kókai Tünde
Bajics Imre
Bak Krisztián
Balogh Gyula
Balogh Zsigmond
Baloghné Berényi Erzsébet
Baloghné Kun Tünde
Baloghné Urbán Eszter
Bán László
Barabás Mihály
Baráth Krisztián
Bartha József
Berczi Sándor
Berczi Sándorné
Bere Ibolya
 – Pitypang Esküvői Dekor
Bereczki Adrián
Bereczki Alexndra
Bereczki Andrásné
Bereczki László
Bere-Patkós Rózsa
Biri Szilvia
Bodóné Pocsai Erika
Bogya Mária
Botosné Mile Edit
Bőkén Szilvia
Bökény Istvánné
Czakó Réka
Czebe Nikolett
Czirjákné Dékány Györgyi
Csatári Attila
Csizmazia Barbara
Csontos József
Darvasi István
Dékány Mónika
Dékányé Kőszegi Anna
Dobák Andrásné
Domján-Zima Mária
Durján Lászlóné
Elek József
Fehér Mihály
Fehér Mihályné
Fehérné Gyuricza Terézia
Feke Éva
Feke László
Fodor Andrásné
Fodor Erika

Fodor István
Fodor Istvánné
Fodor Tímea
Földesi Ferenc
Furka Lajos
Furka Lászlóné
Fülemen Gyula
Fülemen Gyuláné
Galgóczi Tamás
Giricz Zoltán
Giriczné Gyányi Mária
Gódi Katalin
Greksa Ildikó
Gusztafi k Gábor
Gyányi Zsolt Bence
Gyebnárné Sipos Ida
Hajdú Mónika
Hőgye József
Ignácz Lászlóné
Janó István
Janó Istvánné
Juhászné Murányi Katalin
Kálmán Tiborné
Karácson Imréné
Kárpáti Zsuzsanna
Katona Korán Ágnes
Kecse Sándorné
Kiss Károlyné
Kissné Varga Teréz
Kónya István
Korán György
Korán Györgyné
Korán Tünde
Kovács Csaba
Kovács István
Kozma Ibolya
Körömi Andrea
Laskai Ferenc –
   Zorka Kuckója
Ládi József
Ládi Róbert
Laskai Ferenc
Laskai Ferencné
Laskai Jánosné
Laskainé Kiss Alexandra
Magda Annamária
Malomsoki Csaba
Meidinger Ildikó
Mile Lajos
Moller Gyula
Molnár Tünde

Nagy Bandó András
Nagy Edit
Nagy Ferenc
Nagy Gáborné
Nagy Imre
Nagy Tiborné
Nagyné Faragó Adél
Nagyné Szabó Ildikó
Nemes István 
Németi József
Nyíri Tünde
Nyuzó Ildikó
Olasz Józsefné
Orbán Ildikó
Oroszné Kígyós Emerencia
Pálfi  Mariann
Pap Elek
Pap Elekné
Papné Auer Ildikó
Papp Lászlóné
Peredi Éva
Pihurik Katalin
Rácz Dóra
Salánki Gyula
Sándor Angéla
Sánta Mónika
Sántáné Nagy Erzsébet
Somogyi Tünde
Szabó Adrienn
Szabó Józsefné
Szabóné Zsombok Anita
Szalay János
Székácsné Nagy Anna
Szitás Aranka
Szitás László
Szűcs Krisztina
Szűcs Tibor
Szűcsné Horváth Margit
Tóth Imre
Tóth Ivett
Tóth Sándor
Törőcsik Linda
Tukacs József
Túri Erzsébet
Váradi Anna
Vass Károly
Vassné Csontos Etelka
Zeller István
Zsombok Henrietta

A HÉTSZÍNIRÁG ALAPÍTVÁNY A DÉVAVÁNYAI ÓVODÁSOKÉRT XII. JÓTÉKONYSÁGI ESTJE

AZ ALAPÍTVÁNYI ESTET TÁMOGATÓK:
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Szakma Kiváló Tanulója Versenyek

Január folyamán a félévzárási hajrában zajlottak a SZKTV me-
gyei fordulói. 

Végzőseink: a fodrászok, hegesztők és kőművesek mérettették 
meg magukat az első fordulóban szigorúan elméleti ismeretekből. 
A feladatok megoldása több órát vett igénybe, minden szakmai 
elméleti részterületet tartalmazott: munkavédelmet, szakmai is-
mereteket, anyagismeretet. 

Nem hiába szervezik végzősöknek ezt az országos versenyt, ami 
a májusi szakmai vizsga írásbeli részére jó „bemelegítés” minden 
résztvevőnek. Ez egy olyan megmérettetés, melyben minden diák 
felmérheti saját eddigi tudását és ösztönzést kaphat a nagy záró-
vizsgára való további felkészüléshez.

Sok sikert kívánunk minden résztvevő diáknak, köszönjük 
felkészítő tanáraik munkáját: Gellai Zoltánné és Dr. Laczóné 
Kiss Ágota (fodrász), Váradi Tibor (hegesztő), Kiss Károly (kő-
műves).

Szociális gondozó és ápoló szakmában nem kerül megrendezés-
re ilyen vetélkedés (a szakma gyakorlati részének sajátos jellege 
miatt). Végzős diákunk, Balog Krisztina Ágnes írásbeli szakmai 
pályamunkájában saját szakmája nehézségeit és szépségeit írja le. 
Rendkívüli öröm minden szakoktatója számára a diák elhivatott-
sága, mely munkája minden sorából érezhető. 

Szakmai felkészítő tanárai: Tóth Julianna, Fehér Zsoltné, 
Kajla Csilla, Tóth Edit, Nagyné Galgóczi Magdolna. Köszönjük 
munkájukat.

AZ ÖREGSÉGRŐL

Amikor megereszkedik a bőr, táskásodik a szem és kezd a sze-
mély feledékeny lenni, - ez az öregség, amit remélhetőleg min-
denki megél.

Olvastam, hallottam arról, hogy vannak olyan idősek, akik nem 
kedvelik a fi atalságot, mert rajtuk keresztül tapasztalják a saját 
öregedésüket. Tudomásul kell venni, az öregséggel nem lezárul az 
élet! Sőt, a teljes emberi élet kezdete ez.

„Nem a kor számít, hanem az ész a bátorság és az önbecsülés” 
/Luc Besson/ 

Egy bizonyos életkor után mindenki elkezd „leépülni” testileg, 
nehezebben mozog, bukdácsol, sokszor ‚kínlódással’ kezd neki 
valaminek. Az idősöknél a régi emlékek előtörnek, az újakat vi-
szont percekkel később már nem tudják felidézni. És úgy érzem 
ez az én feladatom, hogy átsegítsem a szép-korúakat ezeken a ne-
hézségeken.

„Fáradtan ballagok, árnyam sötét, s hátam mögött megáll 
az ifj úság, áll tétován, lehajtva szép fejét, és többé

már nem jön velem tovább”
 /Herman Hesse/

Hogyan érthetném én 18 éves fejjel, hogy egy hajlott korú meny-
nyire félhet attól, hogy ha elindul a boltba, eleshet, és ha elesik, mi 
lesz vele? Lesz majd, aki segít neki? Vagy mennyire félhet az elmú-
lástól? Mi még erre nem is gondolunk, sőt meg se tudjuk ezt érteni. 

„Az idősek olyasmit birtokolnak, amit a fi atalok nem.
A testük is többet tud bármennyire képlékeny, artisztikus
vagy veszít a rugalmasságából. Az ember teste is bölcsül.”

/Horváth Csaba/ 

Sokan nem az évek számától, sem a ráncaiktól, hanem önma-
guk feladásától lesznek idősek. Ha nem is értjük meg teljesen a 
megöregedett embereket, de tiszteljük őket, ne csak a koruk mi-
att, hanem azért is, amin keresztül mentek értünk, az utánuk jövő 
generációkért. 

Balog Krisztina Ágnes, végzős szociális gondozó és ápoló tanuló
Munkatársaim, alsóbb éves tanulóink és magam nevében is 

minden végzős diákunknak sikeres vizsgafelkészülést kívánunk, 
hogy középiskolai éveik utolsó heteiben a tőlük telhető legjobbat 
kihozhassák magukból és ezt mutathassák majd be a szakmai és 
érettségi vizsgák írásbeli, szóbeli, gyakorlati részein is.

    Tóth Erika, igazgató

FÉLÉV ZÁRÁS végzősként
Iskolánkban lezárult az első félév. Rengeteg izgalmas program 

csalt jókedvet az arcunkra.
Többek között a gólyák avatása, a szalagavató. Sok izgalmas, 

de fárasztó pillanatban volt részünk az elmúlt félévben, ám vé-
gül megérte a fáradságot, mivel felejthetetlen élményekben volt 
részünk.

Kollégistáink ellátogattak a szarvasi arborétumba, ahol körbe-
járták a Mini Magyarország makett-parkot, aztán sétát tettek a 
csodás faritkaságok között.

Az egész félévet végigkísérte a pályaválasztással kapcsolatos ké-
szülődés, a nyíltnapok, amikor nyüzsgő nyolcadikosok töltötték 
meg iskolánkat, de mi is jártunk az általános iskolákban, sőt még 
Békéscsabán a pályaválasztási vásáron is.

Az új félévben teljes gőzzel készülünk az érettségire, szakmai 
vizsgákra, de addig még számos szórakoztató program áll előt-
tünk.

Ozsváth Veronika, Csordás Virág 12.R

FÉLÉV ZÁRÁS a kollégiumban

A sok kollégiumi program mellett a félév legnagyobb újdonsága 
az volt, amikor egyik hétvégéről visszaértünk a kollégiumba: nagy 
meglepetés várt ránk. 

Régi ágyaink helyébe új heverők, ágyak kerültek. A folyosón 
lévő bútorok is kicserélődtek, szép ülőgarnitúrát kaptunk. Na-
gyon boldogok vagyunk és örülünk az új bútoroknak. Az ágyak 
és a kanapé is kényelmesek.

Azóta minden reggel mindenki jó kedvvel s vidáman kel fel az 
új ágyikójából.

Kontra Ildikó, 10/c
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EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
ZÁRÓKONFERENCIA

ÉS DÍJÁTADÓ
A szeptember 16-22. között megren-

dezett Európai Mobilitási Hét nagy nép-
szerűségnek örvendett 2017-ben is. A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordi-
nációjával szervezett kampány lezárásaként 
a 202 résztvevő önkormányzat közül vá-
lasztották ki azt a 36 települést, akik prog-
ramjaikkal a legsikeresebben közvetítették 
az Európai Mobilitási Hét üzenetét. 

A legszínvonalasabb programokat lebo-
nyolító településeket három kategóriában 
díjazták: kiemelkedő önkormányzat, leg-
jobb szervező önkormányzat és legszorgo-
sabb helyi szervező.

LEGJOBB SZERVEZŐ ÖNKORMÁNY-
ZAT kategóriában díjazott: Ajka, Baktaló-
rántháza, Dévaványa, Dunaújváros, Me-
gyei Jogú Város Eger, Megyei Jogú Város 
Hajdúböszörmény, Jászberény, Mosonma-
gyaróvár, Vásárosnamény, Vép. 

LEGSZORGOSABB HELYI SZERVEZŐ 
kategóriában díjat nyert el: Darvas Tímea 
- Pusztaszabolcs, Jakab Júlia - Göd, Kazai 
Béla - Nyíregyháza, Németh Annamária - 
Rábapatona, Papp Kata - Budapest BKK.

KIEMELKEDŐ ÖNKORMÁNYZAT 
kategóriában elismerő oklevelet kapott: 
Bordány, Celldömölk, Ebe,s Edelény, Haj-
dúszoboszló, Kalocsa, Kecskemét, Megyei 
jogú Város Kiskunhalas, Mórahalom, Söj-
tör, Súr, Szamossályi, Szarvas, Székesfe-
hérvár, Megyei Jogú Város Szombathely, 
Megyei jogú Város Tapolca, (ők még nem 
biztos) Tata, Tiszaújváros, Újfehértó, Vé-
ménd, Zalaszentgrót, Zirc.

Az Európai Mobilitási Héthez 2017-ben 
Európa-szerte 2500 önkormányzat csatla-
kozott. A kontinens legnagyobb környe-
zetvédelmi-közlekedési kampányában 50 
ország közül Magyarország –  Ausztria és 
Spanyolország mögött –  a harmadik he-
lyen végzett.

BESZÁMOLÓ A KAPOTT SZJA 1%-ÁNAK
FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítvány 2016. évi személyi 
jövedelemadó 1 % felajánlásaiból 
440.229,- Ft összegű támogatásban 
részesült. 

A Közalapítvány Kuratóriuma 
2017. évben a kapott felajánlás terhé-
re a következő támogatásokat adta:

A 4/2017.(V.18.) Közalap. Hat. 
alapján a Nagycsaládosok Dévavá-
nyai Egyesülete részvételét támogatta 
az Élesden megrendezésre került Lu-
gosi Mihály Nemzetközi Szépolvasó 
versenyen 20.000,- Ft-tal. 

Az 5/2017.(V.18.) Közalap. Hat. 
alapján 10500,- Ft támogatást adott 
az 1.a osztály tanulmányi kirándulá-
sához. 

A Közalapítvány Kuratóriuma a 
6/2017.(V.18.) Közalap. Hat. alapján 
37.500,- Ft támogatást adott az 8.b 
osztály tanulmányi kirándulásához.

A Közalapítvány Kuratóriuma a 
7/2017.(V.18.) Közalap. Hat. alapján 
23.000,- Ft támogatást adott a 8. a 
osztály tanulmányi kirándulásához.

A Közalapítvány Kuratóriuma a 
8/2017.(V.18.) Közalap. Hat. alapján 
37.500,- Ft támogatást adott a 7. b 
osztály tanulmányi kirándulásához.

A „Jó tanuló, jó sportoló” címet a 
11/2017.(VI.14.)  Közalap. határo-
zatában a Ványai Ambrus Általános 
Iskola tanári kara javaslatára Juhász 
Evelin 8.a, Kertmegi Kristóf 8. b, és 
Szeleczki Lilla 8.c  osztályos tanulók  
részére ítélte meg és a cím mellett 
20.000,- Ft ajándékutalvány jutalom-
ban részesítette őket. 

A Közalapítvány Kuratóriuma a 
12/2017.(VII.19.) Közalap. határo-
zatban a Ványai Ambrus Általános 
Iskola hátrányos helyzetű tanulóinak 
Erzsébet táborban való részvételét 
(útiköltség) 33.000,- Ft-tal támogatta.

A Közalapítvány Kuratóriuma a 
13/2017.(VII.19.) Közalap. határozat-
ban a Ványai Ambrus Általános Isko-
la diákjainak részvételét a káptalanfü-
redi ifj úsági táborban 33.000,- Ft-tal 
támogatta.

A Kuratórium 14/2017.(VII.19.) 
Közalap. Hat. alapján 20.000,- Ft tá-
mogatást nyújtott a Szeghalom Kis-
térség Egységes Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmény Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat által szerve-
zett nyári tábor megvalósulásához.

A Kuratórium 15/2017.(VII.19.) 
Közalap. Hat. alapján 17.000,- Ft tá-
mogatást adott a Napközis tábor a 
Kurucz Portán program megvalósí-
tásához.

A 16/2017.(VII.19.) Közalap. Hat. 
alapján a Sotús József életrajzi könyv 
kiadásához 25.000,- Ft támogatást 
adott. A kérelmet Péter József a könyv 
társszerzője nyújtotta be.

A 18/2017.(VIII.10.) Közalap. Hat. 
alapján 20.000,- Ft támogatást ítélt 
meg Juhász Tibor részére, hogy a va-
kok által használt szoft ver használatá-
hoz szükséges alaplapot beszerezhes-
se számítógépéhez. 

A 19/2017.(VIII.10.) Közalap. Hat. 
alapján 20.000,- Ft támogatást ítélt 
meg Farkas Ferenc részére, gyógyke-
zelés miatt, de a tb. által nem fi nanszí-
rozott útiköltség támogatás céljából.

A 24/2017.(XI.09.) Közalap. Hat. 
alapján a közalapítvány a Vakok és 
Gyengénlátók Egyesületének Déva-
ványai Csoportját 40.000,- Ft-tal tá-
mogatta. A támogatást Tompa Mihály 
költő születésének 200. évfordulója 
alkalmából rendezett irodalmi vetél-
kedő megvalósításához nyújtottuk.

A kiutalt felajánlásból 50.000,- Ft 
felhasználásra került 2016-ban. 

Sajnos 2017-ben a SZJA 1% felaján-
lás mértéke lényegesen kisebb volt, 
mint az előző években. Kevesebb, 
mint a felét kaptuk a 2016. évinek. Ez 
nagyban befolyásolja a 2018-ban ad-
ható támogatások mértékét, a támo-
gatható kérelmek számát.

A Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítvány Kuratóriuma ezúton 
szeretne köszönetet mondani mind-
azoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ával közalapítványunkat 
támogatták, és felajánlásukkal hoz-
zájárultak céljaink megvalósításához.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
támogatásukkal segítsék a Közalapít-
vány további sikeres munkáját!

Adószámunk: 19060600-1-04

Köszönettel: Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítvány Kuratóriuma
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Családi kör a múzeumban!
Emlékszik még?

1974 és 1994 között a Magyar Televízióban rendszeresen 
jelentkezett a Családi kör, ahol az egyes epizódokban 

pedagógiai, társadalmi problémákat vitattak meg a meg-
hívott szakértőkkel, az adott témához kapcsolódó rövid, 

színészekkel eljátszatott példajelenetek segítségével. 

Ezt a műsort elevenítjük fel

2018. március 7-én szerdán, 17 órától

a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó épületben,
a Dévaványa Széchenyi u. 8. szám alatt.

A programon való részvétel térítésmentes!

Minden érdeklődőt szeretettel vár a szervező
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Tel.: 66/282-560, Fax: 66/282-560
E-mail: csaladsegito.gye@gmail.com;
gyermekjolet.gye@gmail.com

Január 6-án a művészeti iskolában, újévi koncert kereté-
ben köszöntöttük a 2018 - as esztendőt.

Pedagógusaink, volt és jelenlegi növendékeink álltak 
színpadra. 

Klasszikus zenétől a népzenén keresztül a modern mű-
fajokig csendültek fel a dallamok, melyeket a keringő, és a 
néptánc színesített. A színjáték tanszak tanulói pedig szívet 
melengető történettel ajándékozták meg az ott lévőket.

ÚJÉVI KONCERT

A KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETOKTATÁSI
ALAPÍTVÁNY SZERETETTEL MEGHÍVJA

ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT:

2018. március 3-án 19 órai kezdettel
megrendezésre kerülő:

XVII. MŰVÉSZETI BÁLRA
Helyszín: Művelődési Ház Színházterem

Belépő ára: 3.500.-Ft
(A belépőjegy az est folyamán sorsoláson vesz részt.)

Támogató jegyek: 500.-, 1.000.-, 2000.-Ft-os
címletekben kaphatók.

A jó hangulatról, állandó zenekarunk:
Pocsai László és zenekara gondoskodik

Tombola felajánlásokat szívesen fogadjuk,
és szeretettel megköszönjük!

Az est teljes bevételét a művészeti iskolában 
tanuló gyermekek javára fordítjuk
Érdeklődni, illetve helyfoglalás:
Az általános iskola titkárságán
(Vörösmarty u. 4-6. I. emelet)

Telefon: 66/483-035

MEGHÍVÓ

A Karcagi SzC Teleki Blanka Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium történelem munkaközössége ismét meghirdette 
a Teleki-történelemversenyt az általános iskolák 7. és 8. év-
folyamos tanulói részére.

A vállalkozó kedvű diákok két írásbeli fordulóban oldottak 
meg feladatokat. 

Több mint 70 páros jelentkezett. A legjobb tíz csapat 2018. 
január 24-én mérte össze tudását az iskola impozáns épüle-
tében. Nagy izgalommal készültek a tanulók, mert ebben az 
évben is a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola két csapata kapott meghívást a szóbeli versengésre 
a hetedik-nyolcadikosok közül. Az 1848-49-es szabadságharc 
és Teleki Blanka korát kellett átismételni a tanulóknak, s persze 
kiegészíteni a megadott szakirodalommal. Sok-sok ismerettel 
gazdagodva vártuk a versenyt. Meglepődve tapasztalták a je-
lenlévők, hogy ebben az évben meglepetéssel is készültek a há-

zigazdák. Az iskola alapításának 120. évfordulója alkalmából 
megidézték „Teleki Blankát” és a zsűri tagjai közé invitálták. 
Izgalmas feladatok várták a versenyzőket: térképfelismerés, 
villámkérdések, keresztrejtvény, képfelismerés. Legérdekesebb 
az a rendhagyó feladat volt, amikor a középiskola épületében 
kellett keresgélni és felismerni különböző helyszíneket. Keres-
ték a kandelábereket, milyen a függöny színe a könyvtárba, 
hány lépcső van a hátsó lépcsősoron. Tanulóink ügyesen meg-
oldották ezt a feladványt is. 

A döntőbe jutott csapatok: Ferencz Lilla és Gódi Ronald
7. b III. helyezést, Kocsis Lili és Kónya Evelin 7.c osztá-
lyos tanulók 6. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk: Papp
Endréné és Baloghné Berényi Erzsébet. Gratulálunk a tanu-
lóknak és felkészítőiknek.

A Ványai Ambrus Általános Iskola  és AMI vezetősége

TELEKI-TÖRTÉNELEMVERSENY
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Régi idők hírei „Az Máttyás királynak nagy dicsíreti”
Február 24-e Mátyás apostol ünnepe, 

azé, akit sorshúzással választottak Jézus 
tanítványai közé Júdás árulása után. A 
vértanú apostol emléknapja egyúttal 
időjelző nap is volt a magyar kalendá-
riumban, hiszen „jégtörő Mátyás” „sze-
kercéje töri meg a jeget”, jelzi a közelgő 
tavaszt. Mivel a középkorban szokás 
volt a születendő gyermeket olyan névre 
keresztelni, amelyik szentnek a napján 
született, így a Hunyadi család 1443. 
február 23-án született kisebbik fi a a 
Mátyás nevet kapta a keresztségben.

2018-ban emlékezünk Mátyás király-
lyá választásának 560. évfordulójára. 
Uralkodása alatt virágkorát élte Ma-
gyarország, személyéhez számos mese 
és legenda kötődik. Mindehhez nagy-
ban hozzájárult Heltai Gáspár lelkész, 
műfordító, nyomdász, szépíró (1510. k. 
– 1574. k.) munkássága, abból is kiemel-
kedően az 1575-ben megjelent „Krónika 
az magyaroknak dolgairól” című műve. 
Heltai erdélyi német ajkú szász családba 
született, s csak felnőtt korában tanult 
meg magyarul, legfőképp azért, hogy 
az erdélyi magyarokat elláthassa köny-
vekkel nyomdája útján. A krónika éle-
te főművének tekinthető, amely halála 
után került kiadásra és amely tele van 
kiszínezett történetekkel, anekdotákkal.

A Mátyás királyról szóló rész a legter-
jedelmesebb a krónikában, amelynek 
meséit - hiszen soknak nincs történeti 
valóságalapja - a néphagyomány átvet-
te. Ezek a történetek tanító jellegűek, 
ám hosszas előkészületek után foglalta 
őket Heltai egységes munkába. Törté-
nelemszemléletét a protestáns egyház 
szellemisége hatja át, munkájához Th ú-
róczy János krónikáját kis mértékben, 
Antonio Bonfi ninek, Mátyás udvari 
krónikásának munkáját pedig jelentős 
mértékben használta fel. Nem egy for-
ráskritikai szemmel megírt mű ez, mint 
Bonfi nié, hanem olyan szórakoztató 
történeti írás, amelyre a magyar olvasó-
közönségnek igénye volt.

Mi ebből a krónikából forrásmegjelö-
léssel idézzük Mátyás király külsejének 
leírását és néhány olyan tettét, amely 
ugyan a valóságban nem valószínű, hogy 

megtörtént, de ismerős lehet a mesékből. 
A krónika az ízes szöveg és a szóhaszná-
lat miatt jelentősen hozzájárult a magyar 
nyelvű prózairodalom gazdagodásához, 
a XVI. századi magyar irodalom egyik 
legszínesebb életművének kiemelkedő 
részét hátrahagyva ezzel.

„Az Máttyás király szép termetű férfi ú 
vala, sem igen kicsin, sem igen nagy. A 
középtermettséget valamennyére meghal-
latta vala, szép és nemes tekéntetű, mu-
tatván akaratos, bátor szüvet. Veres orcá-
jú vala, szép sárga hajú. Szépen ékesítik 
vala orcáját mind szöméldeki, mellyek 
széllesek valának, és gyors, feketére haj-
landó szömei és az ő mindenképpen illő 
orra. Szabad és egyenes tekintetű vala, 
és oroszláni módra az eltekintésbe sem-
mit nem pillant vala a szömével. Az el-
tekintésben kegyességet mutat vala. Akire 
kedig félszömmel néz vala, az nyilván 
nagy haragnak jele lőn. Majd hosszú vala 
a nyaka és az álla, és majd széles vala a 
szája. Szép illendőfeje vala: sem felette 
igen nagy, sem igen kicsin. Az homloka 
majd széles vala. Szépen illenek vala egy-
be minden tagjai, szép gömbeleg karjai 
valának és hosszú kezei. Széles vala mind 
háta, mind mellye. Szép lábai valának, 
az lovon való járásra alkolmatosok. És 
mindenképpen szép teste vala, fejér-veres 
színű, mint a Nagy Sándor felől írnak. 
(…) Gyönyörűséges lakásokat igen szere-
ti vala. Kedveli vala a szép asszonyi állati 
szöméllyeket, de más embernek feleségét 
soha nem bántott. Gyakorta mulatott 
barátival és ivutt es lakásban vélek. Kész 
vala mindjárt igéretekre, és hertelen ha-
ragú vala. (…) Nem vala kegyetlen, sem 
embertelen, mint a fene pogánok…

(…)
Az csehek ellen való hadban egyszer 

minden költsége elfogyott vala, és az 
hadakozók mindennap kérik vala az ő 
zsóldokat. Akkoron egy napról a má-
sikra halaszttya vala őket, ma s hólnap 
hoznak, etc. Mikoron szinte az utolsó 
napot tötte vólna nékik, azon éjjel koc-
kát kezde hánni az urakkal, és azon egy 
éjjel tízezer aranyforintot nyere tőllek. És 
azzokat osztá annak utánna az hadako-
zók közükbe.

(…)
Egyszer, midőn török császárral szöm-

beszállott vólna táborban, török ruhában 
öltezék másodmagával, és megelegyedék 
azzokkal, kik élést visznek vala a török 
táborba. És midőn bement vólna a török 
táborba, napestig ott árpát áról vala nem 
igen meszsze a császár sátorához. És mi-
koron a császárnak fel viszik vala az ebé-
det, mind megszámlálá a tál étkeket. És 
mikoron visszajött vólna az ő táborába, 
másodnap levelet íra török császárnak, 
mondván: Agg ebül őrzesz táborodban, 
mert tegnap mind ott ültem sátorod előtt, 
és árpát áróltam, és mind megkémlettem 
táborodat. Hogy kedig ne kételködjél eb-
ben, ennyi számú tál étkeket vittenek 
tenéked fel ebédedre. Hogy eszt török 
császár a levélből megértötte vólna, igen 
megijede, és másodnapon virradóra kio-
roszkodék táborából, és elméne Máttyás 
király előtt.

(…)
Éltében mind az egész ország reá kiált 

vala Máttyás királyra, hogy igen kövély, 
nagyravágyó, hertelen haragó és felette 
igen telhettetlen vólna. Megnyúzná és 
megönné az országot a sok vámokkal és a 
nagy rovásokkal, mert négyszer rója vala 
minden esztendőben az országot, etc. De 
mihellyt meghala, minden ember ottan 
dicsírni kezdé őtet, mert mindjárt meg 
kezde bomlani a békesség az országba. 
Ottan megelevenülének a törökek is, és 
az ország egyik nyavallyából a másikban 
esék. Akkoron kezdé minden ember meg-
esmerni, micsoda jeles fejedelem vólt vól-
na az Máttyás király. És akkoron kezdé-
nek mind az emberek mondani: De csak 
élne Máttyás király…”

(Heltai Gáspár: Krónika az magya-
roknak dolgairól. Bibliotheca Historica 
Antiqua VIII. S. a. r.: Kulcsár Margit. 
Bevezető: Kulcsár Péter. Magyar Heli-
kon Kiadó, Budapest, 1981. Mátyás ki-
rályról. LIV. rész. Az Mátyás királynak 
nagy dicséreti. pp. 426-430.; 437. (elekt-
ronikus változatban). Elektronikusan: 
https://maghon.weebly.com.)

Szalay Ágnes
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Kazinczy- anyanyelvi verseny
A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a 

Dévaványai Múzeumbarátok Köre 2018-ban 10. alkalommal 
hirdeti meg a Kazinczy- anyanyelvi versenyt a dévaványai 
általános (3.-8. osztályos) és középiskolás tanulók számára.

A verseny témája: Mátyás király élete és kora,
valamint Dévaványa története.

A verseny 3 fordulóból áll. Az első két fordulóban feladat-
lapokon kell a kérdésekre válaszolni. A III. forduló, egyben a 
döntő, a múzeumban lesz. Ez az első két forduló feladataira 
épül, kibővítve újabb érdekes kérdésekkel.

Az első forduló feladatait február 16-tól
lehet átvenni a múzeumban.

Nevezni két fős csoportoknak lehet. 
Várjuk a jelentkezőket!

Szervezők

2018. MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV
HUNYADI MÁTYÁS SZÜLETÉSÉNEK 575. ÉS

KIRÁLLYÁ KORONÁZÁSÁNAK 560.
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL.

 A MÚZEUM ÉS A MÚZEUMBARÁTOK KÖRE
EZ ÉVI PROGRAMJAI, GYERMEKEKNEK

SZÓLÓ RENDEZVÉNYEI TÉMÁJUKAT
TEKINTVE KAPCSOLÓDNI FOGNAK

E JELES ÉVFORDULÓHOZ.

PÁLYÁZAT
Az emlékév alkalmából a Dévaványai Múzeumbarátok 

Köre és a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjte-
mény alkotó pályázatot hirdet az általános iskolai korosz-
tály (6-14 évesek) számára „Mesék és mondák Mátyás 
királyról” címmel. Készíts e témakörből választott ked-
venc olvasmányodhoz illusztrációt, bármilyen techniká-
val A/4-es, vagy A/3 méretben. A pályamunka hátolda-
lán tüntesd fel neved, iskolád, osztályod és hogy melyik 
Mátyás meséhez, vagy mondához készült az illusztráció. 
Az alkotásokat a múzeumba várjuk! Beadási határidő: 
február 12. (hétfő). A legjobb pályaműveket jutalmazni 
fogjuk, és belőlük kiállítást rendezünk. Az eredményhir-
detésre egy későbbi időpontban kerül sor, melyről majd 
minden pályázó értesítést kap.

Szervezők

MÚZEUMI HÍREK

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület a VIII. Országos 
Nyugdíjas Ki-Mit-Tud rendezvényen továbbjutott

a középdöntőbe Hévízre. 

Tisztelt Múzeumpártolók!

Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Közhasznú 
Közalapítványt, melynek célja Dévaványa kultúrájá-
nak megőrzése. Adója 1%-ának felajánlásával Önnek 
is lehetősége nyílik, hogy e tevékenységhez támoga-
tást nyújtson.

Adószám: 18385711-1-04

Kuratórium

Keressük dr. Papp Jenő
egykori községi orvos leszármazottait.

Keressük továbbá a Dévaványa török kori iratai c.
kiadványt. (Közreadja: Hegyi Klára - 2001.)

Az információkat a múzeumba várjuk!
Telefon: 485-040. Köszönjük!
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2017. decemberében a dévaványai Amethyst mazso-
rett csoport  országos mazsorett bajnokságon vett rész 
Budapesten, ahonnan 1200 versenyző közül kategóri-
ánk (kadett) harmadik helyezését és a fesztivál külön-
díját hozhattuk el. 

Szabó Lászlóné mazsorett oktatónk kapta a Legered-
ményesebb Oktató diját, a környékbeli városokban mű-
ködő csoportjai arany és ezüst éremmel térhettek haza.

A csoport megkezdte a felkészülést a 2018-as tava-
szi verseny szezonra, hazai és határon túli versenyeken 
szeretnénk ismét megmérettetni magunkat. Szeret-
ném megköszönni Szabó Lászlóné oktatónknak a gye-
rekek felkészítését és biztatását és ötödik éve kitartó 
munkáját.

Szeretném a gyerekeknek megköszönni a példamuta-
tó szorgalmas gyakorlást, a kitartást és a fegyelmezett 
versenyzést.

Szeretném megköszönni a szülőknek a támogatást, 
akik a háttérben segitették a csapatot.

Szalai Ildikó

MAZSORETT

Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének 
döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen jut-
hatnak el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó 
Szeghalmi Tüdőgondozóba.

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentke-
ző 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 fi zetni) és házi-
orvosi beutaló szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazol-
vány, lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben ren-
delkezik 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, Hő-
sök tere 1. (volt polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-
100-as telefonszámon a 129-es melléken.

Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdő-
szűrővel történt telefonos egyeztetést követően min-
den jelentkezővel telefonon közöljük.

TÜDŐSZŰRÉS

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT HÍREI
A szolgáltatás tartalma:
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősor-

ban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint 
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális 
segítségnyújtás biztosítása révén.

Fogyatékkal élők számára szolgáltatásaink:
A fogyatékkal élő emberek önálló életvitelének segítése, megkönnyítése. 
Alapvető személyes szükségleteket kielégítő szolgáltatások-

hoz való szállítás pl. közintézményekhez, közösségi helyekre.
A szállítást Volkswagen Caddy gépkocsival történik, mobilrámpával, 
elektromos kerekesszék szállítására is alkalmas 4+3 pontos rögzítéssel 
rendelkezik.
Szociálisan rászorultként igénybe vehetik felnőttek és gyermekek 
egyaránt, ha:

- Mozgássérültek
- Látássérültek (vakok és gyengén látók)
- Hallássérültek (siketek és nagyot hallók)
- Értelmi sérültek
- Autisták (pervazív fejlődési zavar)
- Halmozottan sérült személyek

Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes 

képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása az intézmény ve-
zetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a 
törvényes képviselője terjesztheti elő.

Személyi segítés: 120 Ft/óra
- gondozás
- készségfejlesztés
- felügyelet, kísérés
- háztartási segítségnyújtás

Személyszállítás térítési díja fogyatékkal élők számára: 70.- Ft/km
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászo-
rult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30 
%-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő szü-
lők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.(1993. 
évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
116. §)
Személyi szállítást vállalunk szabad kapacitás terhére szociálisan nem 
rászorult személyek esetében is: 120 Ft/ km 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybevevőket, hogy minden esetben 
szerződéskötés szükséges a szolgáltatások új igénybevevőivel, 
ezért a személyi szállítás vagy személyi segítés igényét előzete-
sen néhány munkanappal jelezni szíveskedjenek személyesen 
vagy telefonon.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Gaál Marianna szolgálatvezető

Dévaványa, Eötvös u. 44.sz.
Ügyfélfogadás: H-P: 8-12

VAGY IGÉNY- SZÜKSÉG ESETÉN
OTTHONÁBAN FELKERESSÜK!

(Család-és Gyermekjóléti Szolgálat épületében)
66/483-010 vagy 06-20/770-7315
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Zsombok Zsigmond és Csatári Mónika fi a Dávid
Nagy Csaba és Tari Erika fi a Benedek Bendegúz
Zrena József és Nagy Ilona fi a Szebasztián
Mészár Imre és Giricz Éva lánya Emma Réka
Szabó Károly és Földesi Anna fi a Károly
Suha Zoltán és Feke Alexandra fi a Krisztián Zoltán

Születések:

Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre,
- duzzanatokra, ödémákra,
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
   izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.

ERDŐSNÉ CMARKÓ ILONA, GYÓGYMASSZŐR,
TELEFON: 06-20/402-2458.

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

Kedves Érdeklődők!

Akinek még márciusra nincs programja
és szívesen csatlakozna Budapestre a Fővárosi 

Nagycirkusz előadására
„A győztesek karneválja” bemutatóra,

az jelezze a múzeumban Balogh Arankánál! 
Telefon: 66/485-040.

Időpont: Március 10. (szombat) 15 óra.

Foglalás, jegy rendelés folyamatosan
(a busz férőhely szerint). Jegy ár: 4500.-Ft

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.
Telefon: 06/20-268-15-35

Kínálatunk:
Sertéshús, marhahús, birkahús, szárnyasok.

Saját gyártású friss termékek: disznósajt, sütnivaló friss 
kolbász, hurka, májaspogácsa, abált szalonna, tepertő, 

pörc, sózott szalonna, zsír.
 Saját készítésű füstölt termékeink:

kolbász, szalámi, füstölt húsok, füstölt szalonnák.
- Száraztészták,

- savanyúságok, savanyú káposzta,
- fűszerek, pácok.

Disznóvágáshoz belek széles választékkal kaphatók!
Kolbászhúsra (70-30%) ill. hasított félsertésre

megrendelést felveszünk.
Folyamatos akciókkal várjuk vásárlóinkat!

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17.30, 
Szo: 7-12, V: 7-10.
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LABDARÚGÁS
A Dévaványai SE csapatához egy ér-

kező játékos volt, Vastagh Zsolt Csaba  
(Vésztői SE) és egy távozó, Kovács Fe-
renc (Körösladányi MSK).

2018. január 6. szombat. III. Megye 1
kondorosi terem labdarúgó kupa

Csoport mérkőzések.
C csoport:  Orosházi Rákóczi Vasas 

SE, Mezőhegyesi SE, Békéscsabai Jami-
na SE, Dévaványai SE.

Dévaványai SE kerete: Sági Bence, 
Marton Lajos, Szalai Balázs, Horváth 
Bence, Adamecz István, Kovács Ferenc, 
Barna Tamás, Ernyes Róbert, Gubucz 
Viktor, Szabó Péter, Papp Krisztián.

 Dévaványai SE - Mezőhegyesi SE 2 - 2
Gólszerzők:  Kovács F., Szabó P.

Dévaványai SE - Orosházi Rákóczi Vasas SE 
1 - 5

Gólszerző:  Ernyes R.
Dévaványai SE - Békéscsabai Jamina SE 

4 - 2
Gólszerzők: Kovács F. 2, Ernyes R., 

Adamecz I.
A C csoport végeredménye: 1. Jamina 

SE 6 (6–4), 2. Mezőhegyesi SE 4 (5–5), 
3. Dévaványai SE 4 (7–9), 4. Rákóczi Va-
sas SE 3 (7–7).

2018. január 13. szombat: 9:00-19:00

 VIII. HARANG KUPA GYOMÁN A 
SPORTCSARNOKBAN!

Csoport mérkőzések. 2x12 perces 
mérkőzések.

A csoport: Szeghalmi FC, Körösladá-
nyi MSK, Gyöngy Presszó, Szarvasi FC.

Bcsoport: Orosházi Rákóczi Vasas SE, 
Gyomaendrődi FC, Békéscsabai Jamina 
SE, Dévaványai SE.

Dévaványai SE kerete: Sági Bence, 
Szász Dávid, Bakó Balázs, Marton Lajos, 
Ungi András, Adamecz István, Kovács 
Ferenc, Barna Tamás, Ernyes Róbert, 
Molnár József, Szabó Péter.

Dévaványai SE - Orosházi Rákóczi Vasas SE  
2 - 7

Gólszerzők:  Ernyes R. 2,
Dévaványai SE - Gyomaendrődi FC  3 - 2
Gólszerzők:  Ernyes R. 2, Adamecz I.

Dévaványai SE - Békéscsabai Jamina SE  
1 - 2  

Gólszerzők:  Ernyes R.
Helyosztó mérkőzések: 15:00 - 19:00

5. - 8. helyért.
Dévaványai SE - Szeghalmi FC 3 - 5
Gólszerzők:  Ernyes R. 2, Barna T.

7. helyért.
Dévaványai SE - Gyomaendrődi FC  5 - 0
Gólszerzők:  Kovács F., Barna T., Ernyes 

R., Adamecz I., Ungi A.
5. helyért.

Szarvasi FC - Szeghalmi FC  1 - 1 
9 méteresekkel  3 - 2

3. helyért. 
Orosházi Rákóczi Vasas SE - Békéscsabai 

Jamina SE  3 - 1
Döntő: 

Gyöngy Presszó - Körösladányi MSK  
5 – 2

2018. január 27. szombat: 9:00-19:00

 III. HOLLER KUPA GYOMÁN
A SPORTCSARNOKBAN!

Dévaványai SE kerete: Sági Bence, 
Vastagh Zsolt, Szalai Balázs, Marton 
Lajos, Szabó Péter, Hrabovszki Ákos, 
Pap Ákos, Papp Krisztián, Somogyi 
Tamás, Papp Dávid, Horváth Bence, 
Kató Benedek.

 Dévaványai SE - Gyomai Öregfi úk  2 - 3
Gólszerzők: Papp K., Horváth B.
Dévaványai SE - Mezőberényi FC  0 - 6

Dévaványai SE - Kardos-Örménykút  7 - 0
Gólszerzők: Szabó P. 2, Somogyi T., 

Marton L., Horváth B., Hrabovszki Á. 2.
Helyosztó mérkőzések:

Dévaványai SE - Békésszentandrás  3 - 2
Gólszerzők: Hrabovszki Á., Marton L., 

Papp K.
5. Helyért:

Dévaványai SE - Kardos-Örménykút  4 - 0
Gólszerzők: Horváth B., Papp K. 2, 

Hrabovszki Á.
3. Helyért:

Csorvási SK - Nagyszénás SE  3 - 2

1. Helyért:
Mezőberényi FC - Gyomaendrődi

Öregfi úk  5 – 4

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK:
2018. február 10. szombat: 13:00 - 16:00 

45 perces mérkőzések:  DÉVAVÁNYÁN!

Dévaványai SE - Dévaványai SE II.

Dévaványai SE - Kardos-Örménykút KSC

Dévaványai SE II - Kardos-Örménykút 
KSC

2018. február 17. szombat: 14:00
/Kisújszálláson!/

Kisújszállási SE - Dévaványai SE 

 2018. február 18. vasárnap: 11:00 

Füzesgyarmati SK (U19) - Dévaványai SE 
(U19) 

2018. február 25. vasárnap: 11:00
/Dévaványán!/

Dévaványai SE(U19) - Dévaványai SE II.

BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2018. február 24. szombat: 14:00

BAJNOKI MÉRKŐZÉS! /Dévaványán!/

Dévaványai SE - Vésztői SE

2018. március 3. szombat: 14:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS! 

Szeghalmi FC - Dévaványai SE 

2018. március 4. vasárnap: 13:00 ???
BAJNOKI MÉRKŐZÉS! /Dévaványán!/

Dévaványai SE (U19) – Gyomaendrődi FC 
(U19)

2018. március 11. vasárnap: 15:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS! /Dévaványán!/

Dévaványai SE - Békéscsabai Jamina SE

2018. március 17. szombat: 15:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

Körösladányi MSK - Dévaványai SE 

2018. március 24. szombat: 15:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS! /Dévaványán!/

Dévaványai SE – Méhkeréki SE
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SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
A Baptista Szeretetszolgálat kedvezményes étkeztetést biztosít az arra jogosultaknak a hét minden 
napjára akár 380 Ft-tól, amely már tartalmazza a házhozszállítás díját is. A SANCI HAMI BÜFÉ
közreműködésével! (5510 Dévaványa, Árpád u. 43/2.)

Az igénylő rendszeres
havi jövedelme

Személyi térítési díj
napi összege

44.000 Ft alatt 380 Ft / adag

44.001 – 60.000 Ft között 440 Ft / adag

60.001 – 90.000 Ft között 480 Ft / adag

90.001 Ft felett 500 Ft / adag

Nyitva tartás:
Hétfő-vasárnapig: 6-21 óráig.Menü kapható minden nap 11 órától.

Kiszállítás:
Minden nap 11-21 óráig.

Rendelés felvétel: 2030-ig.

Tel.: 06/30-863-82-69

Frissen sültek sertéshúsból: (allergének: glutén, tejföl, tojás, mustár, sajt)

Az ár tartalmazza a köret árát is!

- Brassói aprópecsenye 1200.-

- Rántott sertésborda körettel 1200.-

- Velővel töltött sertésborda körettel 1400.-

- Cigány pecsenye 1200.-

- Sertéssült hazai módra (füstölt kolbász, lecsó, csirkemáj) körettel 1400.-

- Fokhagymás-gombás sertésszelet körettel 1300.-

- Angyali sertésszelet körettel: (sertésszelet párizsi bundában,

   fokhagymás tejföl, reszelt sajt) 1450.-

- Bakonyi sertésborda körettel 1300.-

- Ínyenc szelet körettel 1390.-

- Sertésborda füstölt hússal, hagymával, mustárosan töltve 1400.-

- Sertéskaraj baconnel és mozzarellával töltve 1300.-

- Sertéskaraj pikáns mártásban (sonkás, csemege uborka, mustár, tejszín) 1300.-

Frissensültek csirkéből: (allergének: glutén, tej, sajt, szezámmag)

Az ár tartalmazza a köret árát is!
- Cordon blue körettel (sajt, sonka, gomba) 1400.-

- Rántott csirkemell körettel 1200.-

- Görögfűszeres csirkemell (friss salátával, sült burgonyával)  1300.-

- Tejszínes-gombás csirkemell csíkok körettel 1400.-

- Szezámmagos kijevi csirkemell körettel (fűszeres sajttal töltve) 1400.-

- Grillborsos csirkemell csíkok, sonkás salátaágyon,
     öntettel, sült burgonyával 1400.-

- Csirkemell paradicsommal és mozzarellával sütve 1300.-

- Klaudia szelet (csirkemell natúron, füstölt tarja, fokhagymás tejföl, sajt) 1400.-

Köretek: (allergének: tejföl, tojás, glutén)

- Sültburgonya 350.-

- Fűszeres stake burgonya 400.-

- Rizs (kívánság szerint akár

  gombával, borsóval, kukoricával) 350.-

- Vegyesköret 400.-

- Galuska 350.-

- Burgonyapüré 350.-

- Párolt káposzta 400.-

- Burgonya krokett 400.-

Tálak:
- Hami-tál 2 személyre (cordon blue, velővel töltött ínyenc szelet, kijevi csirkemell, vegyes köret) 3000.-

- Fitnes-tál (natúr csirkemell, rántott sajt, szezámmagos rántott csirkemell, párolt rizs, kevert friss saláta)   1990.-

- Vegyes, sültes tál 4 személyre (göngyölt cssirkemell, fokhagymás sült csülök szelet, cigánypecsenye, 6690.-

   libamájjal töltött csirkemell, rántott hagymakarika, burgonyakrokett, stake burgonya, görögsaláta) 

A 4 személyes tálra minimum 1 napos előrendendelés szükséges!

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSULT:
Életkora (nyugdíjas), egészségi állapota, fogyatékossága,
pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége alapján.
ELLÁTÁSI TERÜLETEK: Dévaványa.
Részletekért érdeklődjön telefonszámunkon!
Telefon: 06/20-423-5915
Irodánk: 5310 Kisújszállás, Kálvin utca 2.
H - CS: 8-16. Forduljon hozzánk bizalommal!

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
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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, Széche-
nyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, 
onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó. Fe-
lelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: havonta. 
Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csa-
tári István.

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2018. február 26., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a 2018. február 26-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 9.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

          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.

Laskai  Zsigmondné emlékére

Ezúton mondunk köszönetet Mindenkinek, akik elkísérték Őt utolsó 
földi útjára, szeretetükkel és együttérzésükkel erősítették bennünk 
a hitet, hogy őt csak tisztelni és szeretni lehetett és lehet. Az a tiszta 

szeretet, amit Tőle kaptunk bennünk él tovább !
Szerető családja

„Az ember értékét nem az esze, a
műveltsége, nem a hatalma vagy a
tehetsége, hanem a lényéből áradó
melegség minősíti. Vagyis a szeretetnek
behunyt szemmel is érezhető jelenléte.”

(Müller Péter)

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik Diós András temetésén megjelen-
tek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvé-
tükkel fájdalmukat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

„Nem múlnak ők el kik szívünkben élnek 
hiába szállnak árnyak álmok évek.”

 Juhász Gyula

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

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

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32

OKJ-s képesítéssel
gázkészülékek karbantartását,

kondenzációs kazánok
garanciával történő javítását vállalom.

- Telefon: 66/484-190 -
 - Hajdú Imre -

Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.) 
Kamatmentes részletfi zetési lehetőség!

Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

Tájékoztató megbeszélés:
 2018. február 16. (péntek) 17 óra 

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

„B” (személygépkocsi) 
„A” (motorkerékpárok)

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM






