




Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2018. február 22. napján megtar-

totta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a 

testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések 
elfogadását követően első napirendként megtárgyalták és 
elfogadták a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi 
Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztatót.

Második napirend keretében került elfogadásra az önkor-
mányzati fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató.

Harmadik napirendi pontban a 2017. évi kintlévőségek 
behajtásáról szóló beszámolót fogadta el a testület.

Negyedik napirendként Dévaványa Város Önkormányzat 
2018. évi közbeszerzési tervét fogadták el.

Ötödik napirendi pontban elfogadták a munkahelyte-
remtő, megtartó beruházások támogatására vonatkozó 
2018. évi pályázati felhívást.

Hatodik napirendben módosításra került a képviselő-tes-
tület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet.

Hetedik napirendi pontként az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjéről szóló 22/2014.(VIII.29.) önkormány-
zati rendelet lehetséges módosításáról tárgyaltak, de a ren-
deletet változatlan formában hagyták.

Nyolcadik napirendben megalkották az otthonteremtés 
helyi támogatásáról szóló rendeletet.

Kilencedik napirendi pont keretében került megalkotásra 
a szociális ellátásról és a szociális igazgatásról szóló önkor-
mányzati rendelet.

Tizedik napirendi pontként az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rende-
let módosításáról döntött a testület. 

Tizenegyedik napirendi pontban elfogadták Dévaványa 
Város Önkormányzat polgármesterének 2018. évi szabad-
ságának ütemezését.

Tizenkettedik napirendként elfogadták Dévaványa Város 
Önkormányzat közalkalmazotti szabályzatának, a beszer-
zési szabályzatának és a közbeszerzési szabályzatának mó-
dosításait.

Tizenharmadik napirendi pont keretében elfogadták a 
2017. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló tájé-
koztatót.

Tizennegyedik napirendben döntöttek arról, hogy a 
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős 
ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” elneve-
zésű pályázathoz kapcsolódó Integrált Településfejlesztési 
Stratégiát elkészíttetik.

Tizenötödik napirendi pontban a „Napraforgó vetőmag 
beszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárás eredménye-
ként a Chemical-Seed Kft . nettó 1.805.814,- Ft-os ajánlatát 
hirdették ki nyertesnek.

Tizenhatodik napirendként a „Mezőgazdasági bér-
munkák 2018. évben” tárgyban indított beszerzési eljá-
rás eredményeként az AGRICOLA Dévaványa Kft . bruttó 
2.496.058,- Ft-os ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Tizenhetedik napirendi pontban elfogadták a MOL Ma-
gyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytár-
saságnak a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonában 
lévő Dévaványa, Külterület 0901 helyrajzi számú, kivett út 
művelési ágú ingatlant 1000 m2 területnagyságban érintő 
kártalanítási ajánlatát, mindösszesen bruttó 100. 000,- Ft 
összegben.

Tizennyolcadik napirendben megválasztották a Dévavá-
nya településen működő szavazatszámláló bizottság tagjait.

Tizenkilencedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy 
dr. Ágoston Sándor kezdeményezésére „Vasvári Pál és a 
dévaványai hősök (a Békés vármegyei hősök) emléknap-
ja” címmel rendezvényt tartanak 2018 szeptemberében, a 
felmerülő költségeket Dévaványa Város Önkormányzata 
vállalja.

Huszadik napirendben megtárgyalták és támogatták Kónya 
Dávid kérelmét.

Huszonegyedik napirendi pont keretében az „Aján-
lattétel a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003, TOP-3.2.1-16-
BS1-2017-00017 és VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályá-
zatok keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok 
biztosítására” tárgyban indított beszerzési eljárás eredmé-
nyeként a KBC Nonprofi t Kft . bruttó 16.844.000,- Ft ösz-
szegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Huszonkettedik napirendben elfogadták a Margaréta 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai 
Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint 
az Intézmény Érdekképviseleti Fórumába Kanó Józsefet, a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét delegálták.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatásáról 
döntöttek, 6 esetben, mindösszesen 3.000.000,- Ft összeg-
ben, valamint támogattak egy a tulajdoni hányad megvá-
sárlására érkezett kérelmet.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2018. március 
29. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei 
a következők:
1. VÁROSPOLITIKAI FÓRUM
2. Beszámoló a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifj úsági Tábor 

2017. évi működéséről.
3. Döntés a dévaványai civil szervezetek működési, felada-

tellátási támogatásáról.
4. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeg-

halmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének beszámo-
lója a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. 
évben végzett munkájáról. 

5. „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismerő cím adomá-
nyozásáról döntéshozatal.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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ÚJ KÖZPONTI ÉPÜLETTEL
GYARAPODHATUNK

Barnamezős ingatlan funkcióbővítő
rehabilitálása Dévaványán

TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003
Február 9-én lépett ha-

tályba az a támogatási szer-
ződés, aminek értelmében 
a város 498 millió forintot 
meghaladó állami támoga-
tást kapott egy multifunk-
cionális központi épület 
építésére. Sokszor szóba 

került már a jelenlegi önkormányzati hivatal leromlott állapotú 
épülete, de az önkormányzat anyagi teljesítőképessége nem tet-
te eddig lehetővé, hogy több százmillió forintot csak erre a célra 
költsünk el, illetve nem akartuk ezt a pénzt más fejlesztések, kö-
zösségi célok kárára felhasználni. A jelenlegi önkormányzati hiva-
tal épületének állapota jelentősen elmarad a mai kor elvárásaitól: 
omladozó és penészes falak, életveszélyes elektromos rendszer, 
elavult terek fogadják a lakosokat. Az épület sem az egészséges 
munkavégzéshez, sem a kényelmes lakossági ügyintézéshez nem 
nyújt megfelelő hátteret. Most, a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program támogatásának segítségével egy olyan, több 
funkciót is magába foglaló központi épület építhető, mely az ön-
kormányzat ezen problémájára is megoldást kíván adni. Az új 
épületben azonban nem csak egy új hivatal kap helyet, hanem a 
járási hivatal kirendeltségének átköltöztetésével egy integrált ha-
tósági- és igazgatási központ jöhet létre, megfelelő ügyfélvárókkal, 
mosdóhelyiségekkel és irodákkal. Az épületbe költözik a művelő-
désszervező iroda, valamint kialakításra kerül egy civil pont is. Az 
épület hátsó szárnyában szeretnénk, ha a művelődési intézmény 
feladatait részben átvállaló rendezvényterem jöhetne létre. A pá-
lyázatban két üzlethelyiség valamint egy bárki számára kiadható 
irodahelyiség is tervezésre került, így az a szintén elavult épület 
is kiváltásra kerülhet, melyben jelenleg az agrárkamarai tanács-
adó és a falugazdász található. A pályázat megvalósításának ideje: 
2018.03.01-2021.01.31. Az önkormányzat már elindította a ter-
vezési folyamatot, azonban még rengeteg feltételt kell teljesíteni 
ahhoz, hogy a projekt a fi zikai megvalósítás fázisába léphessen. 
A kivitelezési munkák megkezdése a 4. negyedévben várható, az 
időjárás függvényében is. Az új épület helyszíne az Árpád utca 1. 
szám alatti ingatlan lesz, így az átköltözésig a megszokott helyen 
történik az ügyintézés.

ELINDULT A PIAC KIVITELEZÉS
TERMELŐI PIAC ÚJRAÉLESZTÉSE DÉVAVÁNYÁN

TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016
Önkormányzatunk termelői piac kialakítására 64.989.845,- Ft-ot 

nyert, illetve a szükséges további önerőt saját forrásból biztosítja. A 
fő cél az, hogy elsősorban a helyi termelők részére fedett piaci el-
árusítóhelyek kerüljenek kialakításra, valamint körülötte a piaci te-
rület fejlesztése és a kapcsolódó infrastruktúra kiépítése valósul meg. 
A területen a vonatkozó előírásoknak megfelelően építésre kerül egy 
kiszolgáló épület, amelyben helyet kap egy lángossütő (öltőzővel és 

vizesblokkal), különnemű és akadálymentes nyilvános mosdók, tá-
roló helyiség, piacfelügyelői iroda és egy gomba vizsgáló szakértői 
helyiség. Mind a hazai, mind az Európai Uniós jogszabályoknak 
megfelelve a teljes terület akadálymentesített lesz, és a működéshez 

szükséges energiát részben megújuló energiaforrások fogják biztosí-
tani. Az épület nagysága 125 m2, a fedett elárusítóhely nagysága 255 
m2, illetve a teljes piaci terület újraaszfaltozása is megtörténik. Az 
épületről a látványterveket megtalálják a www.devavanya.hu oldalon.

AZ ÚT- ÉS JÁRDA FELÚJÍTÁSOKRÓL
Mint minden évben, így idén is nyitva áll a lehetőség a még nem 

aszfaltozott utcák szilárd burkolattal történő ellátására, melyhez 
nem szükséges más, mint az úttársulások létrehozása. Az önkor-
mányzat nyitottan áll a kérdéshez: eddig egyetlen megalakult úttár-
sulás kérését sem utasította el, és mindig kifi zette az összes költség 
javarészét. Az önkormányzat azonban csak akkor fogja elkezdeni 
bármely útszakasz felújításának tervezési eljárását és majdani asz-
faltozását, ha megalakul az úttársulás: az adott utca mellett fekvő 
ingatlanok tulajdonosainak legalább 2/3-a ezt akarja, és a megálla-
pított hozzájárulást (jelenleg ingatlanonként 85.000,- Ft) befi zetik, 
akár részletekben is. Az úttársulások hiányában viszont csupán a 
nagyobb hibákat tudjuk zúzottkővel javítani. Ez természetesen csak 
ideiglenes megoldás, hiszen a zúzott követ a gépjárművek kerekei 
előbb-utóbb kihordják és a probléma időről-időre újratermelődik.

Az önkormányzat által végzett járdafelújítások tavaly is folyta-
tódtak, melynek keretében körülbelül 3 km hosszúságú szakasz 
újulhatott meg a város különböző pontjain. Ennél nagyobb mér-
tékű felújítást vállalni nem tudunk, hiszen az intézmények, önkor-
mányzati ingatlanok, létesítmények és közterületek karbantartási 
és általános működtetési feladatai a kapacitásainkat szinte telje-
sen lekötik, az ilyen munkába bevonható dolgozóink száma pedig 
korlátozott. Eddig csak kevesen vették igénybe, de felajánlásunk 
továbbra is él: aki maga szeretné az ingatlana előtt húzódó járda-
szakaszt rendbe tenni, annak a felújításhoz szükséges sódert és 
cementet az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.

Az elmúlt időszakban sokan kerestek meg azzal, hogy úgy 
hallották elköltözöm a városból. A felröppent híresztelések-
re tekintettel szeretném egyértelművé tenni, hogy változat-
lanul Dévaványán képzelem el az életemet és a munkámat is,
polgármesterként szeretném tovább folytatni 2019-et követően 
is. Minden ezzel ellentétes hír csak kitaláció.

Valánszki Róbert polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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TISZTELT HÖLGYEIM!
Az öntudatra ébredő gyer-

mek eszmélésének egyik első 
gyümölcse a felfedezés, mely 
szerint a Teremtő nőnek és 
férfi nak teremtett bennünket. 
Gondolatainkban, érzéseink-
ben létező belső világunknak 
éppúgy, mint kézzelfogható 
külső körülményeinknek végső 

soron két oldala van. Két oldal, mely között szakadat-
lan vándorlással töltjük életünket, úgy mint a jó és 
a rossz, siker és kudarc, fehér és fekete között. Hogy 
mikor melyik jelenti a jót vagy rosszat, a pillant dönti 
el. Az emberiség ezen két arcát, két oldalát legszemlé-
letesebben a női és a férfi  lét testesíti meg. Ám amíg 
a jó létezését erősíti a rossz hiánya, míg a fehér soha 
nem lehet fekete, addig a férfi  és nő soha nem létezhet 
egymás nélkül.  Két világ, két döbbenetesen különböző 
univerzum ők, melyek mégis csak a másik által válhat-
nak teljessé. 

Meggyőződésem, hogy ezt a világegyetemben párat-
lan ellentmondást talán csak a csoda képes feloldani. 
Csoda, amely lelkében megfejthetetlen, mégis elbűvö-
lő, csoda, mely titokzatosságában is vonz és biztonsá-
got ad, majd vezérfonálként, támaszként vezet tovább.

Az emberi kultúra, az emberi lélek az édesanyában, 
a szerető párban, a gondoskodó nővérben és még szá-
mos alakban képes volt formába önteni ezt a csodát: 
a nőt.

Egyszerűen szólva: nőként Önök hordozzák mind-
azt, amiért nekünk, férfi aknak érdemes élnünk: biz-
tonságot, jövőt, szeretetet. 

Köszönöm, köszönjük ezt Önöknek! 
Nem egyszerűen  szólva mindezt számos művész: 

költők, szobrászok, zenészek próbálták már formába 
önteni.

Egyikük, Weöres Sándor így vall minderről:

„A nő: tetőtől talpig élet.
A férfi : nagyképű kísértet.
A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;
a férfi é; minderről egy csomó
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó.”

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket
Nőnap alkalmából!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

2018. március 29-én (csütörtök)
15 órai kezdettel

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOT tart,
melyre minden érdeklődőt ezúton

tisztelettel meghív.

A fórum helye: VÁROSHÁZA,
       tanácskozóterem (17. sz.)
Napirendi javaslat:

- Az önkormányzat 2017. évi munkájáról 
tájékoztató,

- A 2017. évi költségvetés teljesítéséről és a 2018. 
évi költségvetésről tájékoztató,

- A 2018. évben tervezett fejlesztések 
véleményezése.

VÁROSPOLITIKAI FÓRUM
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2018. évi költ-

ségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Dévaványa Város 
közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására, ame-
lyeknek bizonyított a munkahely teremtő és/vagy megtartó hatása. A pá-
lyázat keretében rendelkezésre álló összeg összesen 5 millió forint.
Támogatást nyújtó szervezet: Dévaványa Város Önkormányzata
Támogatás formája: kamatmentes támogatás, 
melynek biztosítékaként a pályázó ingatlanfedezete szolgál, amelyre az 
önkormányzat a támogatás mértékének erejéig jelzálogjogot jegyeztet be.
Támogatási cél: munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások tá-
mogatása.
Támogatás mértéke:

Minimum:    500.000,- Ft,
Maximum: 2.000.000,- Ft

Saját forrás: nem kerül megállapításra.
Pályázni lehet:
1. Likviditási gondok enyhítésére a forgótőke egyszeri fi nanszírozására, 
2. Tárgyi eszköz vásárlására, ha a pályázatban megjelölt eszköz a ka-

matmentes támogatás és/vagy egyéb forrás felhasználásával megva-
lósítható és ezzel legalább két éven keresztül a pályázat benyújtásakor 
meglévő alkalmazotti létszám megtartható, esetleg új munkahely te-
remthető.

Elszámolható költségek:
A beruházás megvalósításhoz, illetve a vállalkozás elindításához kap-

csolódó számlák (például: építési, gép, berendezés, haszongépjármű, in-
duló árukészlet). 
Pályázók, kedvezményezettek köre:

A pályázaton részt vehet minden olyan egyéni vállalkozó vagy gazda-
sági társaság, őstermelő és regisztrált mezőgazdasági termelő, amelynek 
nincs köztartozása, nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási el-
járás alatt és vállalja, hogy szervezetében új álláshelyet hoz létre, vagy 
legalább az alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma a támogatás visz-
szafi zetésének időszakában (2 év) nem csökken.
Támogatási feltételek:

A kamatmentes támogatás azon vállalkozás részére nyújtható, amely 
elfogadja, illetve tudomásul veszi a pályázat alábbi feltételeit:
1. A pályázatokat a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gaz-

dálkodási Irodája a kiírási feltételek szempontjából megvizsgálja, 
értékeli és egy alkalommal hiánypótlást írhat elő maximum 15 napos 
határidővel. 

2. A pályázatokról Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testü-
lete a Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján dönt.

3. A kamatmentes támogatási szerződést a nyertes pályázókkal Dévavá-
nya Város Önkormányzata a döntést követő 45 napon belül megköti.

4. A kamatmentes támogatás törlesztését a támogatott a támogatási szer-
ződésben rögzített feltételekkel kezdi meg.

5. A beruházás Dévaványa város közigazgatási területén jött/jön létre. 
A támogatás visszafi zetésének időszakában (2 év) a munkáltató által 
alkalmazott személyek átlagos statisztikai létszáma nem csökkenhet.

6. A támogatás felhasználásáról a támogatás folyósításától számított 90 
napon belül el kell számolni. A vállalkozás eredeti számlákkal, vagy 
adásvételi szerződés csatolásával számol el a támogatás összegével, 
amelyeket ellenőrzés után a Hivatal a támogatottnak visszaküld.
A számlákat záradékkal kell ellátni. Záradék szövege: „A számla ösz-
szegéből …………  … Ft elszámolva Dévaványa Város Önkormány-
zata 2018. évi Vállalkozói Alap terhére.”

7. A támogatás felhasználásáról az utolsó részlet visszafi zetéséig a vállal-
kozás beszámolót készít, melyben bemutatja a megvalósult beruházást, 
annak hatását a vállalkozás működésére, eredményességére, valamint 
az alkalmazottak átlagos statisztikai létszámát az időszak végén. 

8. A támogatás időtartama alatt a Hivatal jogosult ellenőriztetni a beru-
házás megvalósulását, a foglalkoztatás teljesülését, ennek érdekében 
a vállalkozó székhelyére, telephelyére beléphet, irataiba betekinthet. 
A vállalkozó az ellenőrzést tűrni köteles.

9. Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a vállal-
kozó a pályázatban, illetve a támogatási szerződésben megállapított 
feltételeket nem tartja be, vagy az ellenőrzést nem teszi lehetővé, a 
támogatás visszafi zetése azonnal esedékessé válik, és azt a jegybanki 
alapkamat kétszeresével növelten, 8 napon belül meg kell fi zetni a 
hivatal számlájára.

10. Abban az esetben, ha a támogatás visszafi zetése a 8. pont alapján tör-
ténik, vállalkozó kizárja magát a következő 3 év során meghirdetett 
Vállalkozói Alap pályázatokból.

11. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges jelzáloggal terhel-
hető lakóingatlan felmutatása, melynek forgalmi értéke eléri, vagy 
meghaladja az igényelt támogatás összegének 150 %-át, és a támo-
gatás mértékéig jelzálogjoggal nem terhelt. Ingatlanfedezetként olyan 
lakóingatlan nem ajánlható fel, melyre végrehajtási jog van bejegyez-
ve. Az ingatlan forgalmi értékének és hitelbiztosítéki értékének meg-
határozásakor hivatalos ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményét 
kell irányadónak tekinteni.

12. A pályázó (illetve az ingatlan tulajdonosa) hozzájárul, hogy a biztosí-
tékként felajánlott ingatlanra az Önkormányzat a megítélt támogatás 
összegének megfelelő mértékig jelzálogjogot jegyeztessen be az in-
gatlan-nyilvántartásba. 

13. Az önkormányzat fedezetként egyéb ingatlant (pl.:termőföld, be-
építetlen telek, stb.) is elfogad, amennyiben az önkormányzat által 
nyújtandó támogatás visszafi zetésére az ingatlan hitelfedezeti érté-
ke garanciát nyújt. Ezen ingatlanok esetében a támogatás mértéke a 
forgalmi érték – jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetében az ingatlan 
forgalmi értékének a bejegyzett jelzálogjog értékével csökkentett ösz-
szegének -  maximum 50%-a lehet.

14. Terhelt ingatlan esetében a pályázónak a pályázatához be kell csa-
tolnia a hitelt nyújtó pénzintézet igazolását az ingatlanon még fenn-
álló hitel és kamatai, valamint egyéb járulékai összegéről, valamint 
a pénzintézet hozzájáruló nyilatkozatát, hogy az önkormányzat - a 
pénzintézetet követő rangsorban - a jelzálogjogát az ingatlanra vonat-
kozóan bejegyeztetheti. 

15. Az ingatlan jelzálogjog bejegyzésének és törlésének földhivatali el-
járási díja, valamint a hivatalos ingatlanforgalmi szakértő díja a pá-
lyázót terheli.

Beadás módja és határideje:
Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mel-

lékletek beadásával lehet.
A pályázatot Dévaványa Város Polgármesterének címezve (5510 

Dévaványa, Hősök tere 1. sz.) kell benyújtani egy eredeti példányban, 
zárt borítékban személyesen vagy postai úton.

A borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Vállalkozói Alap Pályázat”
A pályázatok 2018. évben legkésőbb 2018. október 1-jéig folyama-

tosan benyújthatóak vagy az elkülönített pénzügyi keret kimerülésé-
ig, melyről a képviselő-testület tájékoztatja a lakosokat.

A visszafi zetés feltételei:

Türelmi idő: a folyósítás napjától számított 6 hónap

A visszafi zetés határideje: a folyósítás napjától számított 2 év.
A teljesítés havi egyenlő részletekben történik, de ettől eltérően a tár-

gyévi fi zetési kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó üteme-
zés alapján (pl. mezőgazdasági vállalkozó) is teljesíthető, amennyiben 
erről a felek külön megállapodnak.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nem fi zetés esetére a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg az 

adós felhatalmazó levelet állít ki azonnali inkasszóra az önkormányzat 
javára.

Egyéb lényeges információk:
• A pályázat alapján nyújtott támogatások elengedett, a referencia-ka-

matláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosí-
tásáról szóló 2008. január 19-i bizottsági közlemény (2008/C 14/02) 
alapján számított piaci kamata csekély összegű támogatásnak mi-
nősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 
87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizott-
sági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006.12.28. – (a továbbiakban 
1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

• Csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezmé-
nyezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett 
csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

• Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott 
pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt cse-
kély összegű támogatás teljes összegét fi gyelembe kell venni. A tá-
mogatást nyújtó az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikkének (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatást ad.

• Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű támo-
gatás nem halmozható más állami támogatással, ha az ilyen jellegű 
támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, 
amely túllépi az e rendeletben az egyes esetek meghatározott körül-
ményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

• Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási 
jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év 
vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő 
forintösszeget.

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy 

akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak 
nyújtott támogatás;

b) szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsőd-
leges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

c) a szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek fel-
dolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyúj-
tott támogatás, az alábbi esetekben:

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszer-
zett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek 
ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes 
vagy részleges továbbítástól függ;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kap-
csolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált meny-
nyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat 
kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel össze-
függésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott 

támogatás;
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás 

terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás; 
h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.

• A támogatás igényléséhez igazolni kell a beruházás megvalósulását, 
(számlák benyújtása, működési engedélyek bemutatása, hitelfelvétel 
igazolása, stb.), be kell mutatni a tervezett beruházást azzal össze-

függésben, hogy milyen hatása van a munkahelyteremtésre, illetve a 
munkahely megőrzésére.

• A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és 
dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított 10 évig meg-
őrizni.

A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
1. egyéni vállalkozók, őstermelők esetén érvényes vállalkozói, őster-

melői igazolvány másolata
2. gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat má-

solata, 
3. gazdasági társaság tekintetében a cégjegyzésre jogosult személy(ek) 

közjegyző által készített aláírási címpéldánya vagy annak  hiteles 
másolata, vagy a számlavezető pénzintézet által jóváhagyott aláírás 
bejelentőnek a pénzintézet által kiállított  másolatát 

4. ha a pályázó rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel úgy a pá-
lyázat benyújtását megelőző üzleti év számviteli törvény szerinti be-
számolójának (egyszerűsített beszámolójának) vagy az azzal egyen-
értékű adóbevallásának a másolata,

5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi 
nemleges tartozásigazolás, 

6. a helyi adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolása, mely szerint a 
pályázónak nincs adótartozása,

7. a pályázó számlavezető pénzintézetének igazolása arról, hogy a pá-
lyázó nála folyószámlá(ka)t vezet, amely(ek) nem zároltak, illetőleg 
nem terheli inkasszó,

8. a pályázó nyilatkozata, miszerint nem áll csődeljárás, felszámolási 
eljárás alatt,*

9.a pályázó nyilatkozata az előző évi vagy a tárgyévi statisztikai átlag-
létszámáról, illetve a két éven keresztül történő folyamatos tovább-
foglalkoztatásról*

10. a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatát a Gazdasá-
gi-és Ügyrendi  Bizottság és a Képviselő-testület tagjai megismerhe-
tik,illetve a pályázatban szereplő adatokat a Dévaványa Közös Ön-
kormányzati Hivatala kezelheti,*

11. nyilatkozat a fedezetként felajánlott ingatlanra történő jelzálogjog 
bejegyzésről*

12. a vállalkozás nyilatkozata arról, hogy a megelőző két pénzügyi évben 
és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély ösz-
szegű (de minimis) támogatásokról,*

13. nyilatkozat közpénzekből nyújtott támogatásokról,*
14. a fedezetként felajánlott ingatlan esetén 30 napnál nem régebben ki-

állított eredeti tulajdoni lap
15. a fedezetként felajánlott ingatlannak hivatalos ingatlanforgalmi szak-

értő által készített értékbecslését, amely a pályázat benyújtásának idő-
pontjához képest nem lehet egy évnél régebbi,

16. Ha a fedezetként felajánlott ingatlan pénzintézeti, vagy egyéb hitel-
lel terhelt, a pénzintézet igazolása a még fennálló hitel és kamatai 
összegéről, valamint a pénzintézet hozzájáruló nyilatkozata, hogy az 
önkormányzat - a pénzintézetet követő rangsorban - jelzálogjogát az 
ingatlanra vonatkozóan bejegyeztetheti. 

(Az 1-7. és a 14.-16. sz. mellékleteket a pályázónak kell beszereznie,
*  a 8-13. sz. melléklete elkészítéséhez az önkormányzat biztosít irat-

mintát!) 
A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap, illetve az adat-

laphoz kötelezően csatolandó mellékletek formanyomtatványa beszerez-
hető az önkormányzati hivatal 7-es irodájában, illetve letölthető elektro-
nikusan az önkormányzat honlapjáról. (www.devavanya.hu) 

Dévaványa, 2018. február 22.



Újra nyíltnap a hivatalban
A Gyomaendrődi Járási Hivatal az idei 

évben is Járási Nyílt Nap keretében sze-
retné tájékoztatni az érettségiző, végzős 
tanulókat a hivatal munkájáról. A rendez-
vénnyel a felnőtté váló diákok önálló ügy-
intézését kívánják segíteni a közigazgatás 
területén.

2018. február 1-én a Bethlen Gábor Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium 
végzős diákjait fogadta a hivatal. Őket kö-
vetik 2018. február 15-én a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
és a Gyulai Szakképzési Centrum Dévavá-
nyai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma intézmény végzős diákjai.

A rendezvény keretében dr. Pacsika 
György járási hivatalvezető köszöntötte a 
diákokat, a kísérő pedagógusokat, továbbá 
a járási diák-hivatalvezetőt, Botos Pongrá-
cot és a város diák polgármesterét, Virág 
Alexandrát.   

A hivatalvezető ismertette a járási rend-
szer működését, valamint elmondta, hogy 
a hivatal nyitott a fi atalok fogadására és 
várja őket az iskolapad elhagyását köve-
tően mint tájékozott és tájékozódni vágyó 
ügyfeleket. Megemlítette, hogy ebben az 
évben több alkalommal lesz lehetősége a 
diákvezetőknek városi és járási rendezvé-
nyeken részt venni és szerepelni, egyben 
felkérte Botos Pongrácot, hogy gondola-
taival köszöntse diáktársait. A rendezvény 
második részében a diákok meglátogatták 
az osztályokat, ahol a Gyomaendrődi Járá-
si Hivatal osztályvezetői szakmai tájékoz-
tatást nyújtottak az ott folyó ügyintézési 
lehetőségekről. 

Járási Köznevelési Fórum
A Gyomaendrődi Járási Hivatal és a Gyu-

lai Tankerületi Központ Gyomaendrődi 
Térségi Iroda közös szervezésében máso-
dik alkalommal került sor a JÁRÁSI KÖZ-
NEVELÉSI FÓRUM megrendezésére.

A Corini terembe 2018. január 31. napjá-
ra meghívást kaptak - fenntartótól függet-
lenül - a járás területén működő nevelési és 
oktatási intézmények vezető képviselői.

A meghívott vendégeket dr. Pacsika 
György hivatalvezető úr köszöntötte és 
kérte, hogy tájékoztassák egymást a fó-
rum adta lehetőségről. A köszöntőt kö-
vetően Kepenyes András irodavezető úr 
irányításával az intézmények képviselői 
megoszthatták egymással tapasztalataikat 
és véleményeiket a beiskoláztatással és to-
vábbtanulással kapcsolatosan, majd a to-
vábbi együttműködés lehetőségei is egyez-
tetésre kerültek.

A nevelési is oktatási intézmények ve-
zetői részéről megfogalmazódott, hogy a 
járás területén nagy és jövőt építő szerepe 
van az intézmények közös együttműkö-
désének, a megfelelő intézmények közötti 
egyeztetéseknek.

Hasznos tudnivalók bálokkal 
kapcsolatban

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztálya az alábbi fontos tudnivalókat 
ajánlja a bálokat szervezők fi gyelmébe:

Hatóságunk gyakran tapasztalja, hogy a 
bálok szervezői, nem ismerik feltétlenül az 
általuk szervezett rendezvények szervezé-
sére vonatkozó előírásokat, alapvető jog-
szabályi feltételeket. Ez a hiányosság, kü-

lönösen most, a báli szezonban jelenthet 
fokozott élelmiszer-biztonsági kockázatot.

Az élelmiszerforgalmazással kapcsola-
tos alkalmi rendezvényeket a rendezvény 
kezdetét megelőző legalább öt nappal ko-
rábban minden esetben be kell jelenteni az 
illetékes járási hivatalnak. A hatóság a ren-
dezvényt nyilvántartásba veszi, és szükség 
esetén ellenőrzi az élelmiszerbiztonságra és 
élelmiszerforgalmazásra vonatkozó feltéte-
leket. Ez a bejelentés a rendezvényszervező 
kötelessége. Ez a bejelentési kötelezettség 
azokra a bálokra vonatkozik, amelyekben 
ételforgalmazás is történik.

Nem kell bejelenteni azokat a rendez-
vényeket, bálokat, amelyeket olyan lé-
tesítményben rendeznek, amelyek már 
rendelkeznek élelmiszerforgalmazásra vo-
natkozó engedéllyel. A hatóság ezeknek a 
létesítményeknek az engedélyezése során 
ugyanis megvizsgálta a rendezvénytartás 
feltételeinek a meglétét is. Ilyenek például 
az éttermek, szállodák, nagyobb kapacitá-
sú közétkeztető helyek, egyéb rendezvé-
nyek tartására szakosodott létesítmények. 
Amennyiben azonban a bálokat egyéb 
kulturális vagy közösségi terekben, épü-
letekben rendezik (kultúrházak, nagyobb 
cégek, irodák tárgyaló helyiségei, központ-
jai, stb.), amelyek élelmiszer-forgalmazási 
tevékenységet rendszerint nem végeznek, a 
rendezvény, bál bejelentése, amellett, hogy 
jogszabály írja elő, mindenképen indokolt.

A fentiek szerint, a Gyomaendrődi Járási 
Hivatalnak a Gyomaendrődi Járás, a Szar-
vasi Járás és a Szeghalmi járás területén 
megrendezendő bálokat kell bejelenteni.

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány 
vagy adatlap letölthető a bekesijarasok.
hu (http://www.bekesijarasok.hu/elelmi-
szerforgalmazassal-kapcsolatos-alkal-
mi-rendezveny-bejelentese) weboldalról, 
és elektronikus, vagy postai úton, illetve 
személyesen is továbbítható a hivatalnak.
A bejelentés díj- és illetékmentes.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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Hamvazószerdával (február 14.) el-
kezdődött a nagyböjti szent időszak, 
amely alatt Húsvétra készülünk fel. 
Nagyböjtben még inkább gyakoroljuk 
az önmegtagadást, a lemondást, hiszen 
ezek által tisztulhatunk meg. Valójában 
ezek nélkül elképzelhetetlen a szeretet 
megvalósítása, hiszen szeretet nincs 
áldozatvállalás nélkül. Nagyböjti prog-
ramként szeretettel ajánlom Boldog 
Izsák etoile-i apát: A szeretet minden-
nél nagyobb című elmélkedését:  „Mi-
ért van az, testvéreim, hogy egymás 
közt csak olyan csekély buzgósággal 
keressük az alkalmakat az üdvös tettek 
végzésére? Miért nem sietünk segít-

séget nyújtani akkor, amikor látjuk, hogy igen nagy szük-
ségben van valaki? Miért nem hordozzuk, mint testvérek, 
egymás terheit? Erre fi gyelmeztet ugyanis a szent Apostol 
is, amikor így ír: Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek 
Krisztus törvényét (Gal 6, 2); és másik helyen így ír: viseljé-
tek el egymást szeretettel (Ef 4, 2). Kétségtelen, ez Krisztus 
törvénye!

Ha valamelyik testvéremben – akár természeti adottságá-
ból, akár pedig testi vagy lelki gyengeségéből – olyan va-
lamit veszek észre, amin nem lehet változtatni, miért nem 
viselem el azt türelemmel, és miért nem nyugszom meg 
készséggel, hiszen azt olvasom a Szentírásban, hogy: ölük-
ben hordozzák gyermekeiket, és térdükön becézik őket (vö. 
Iz 66, 12). Talán éppen azért nem, mert pont az az erény 
hiányzik belőlem, amely mindent elvisel, amely türelmes a 
másik elviselésében, és amely nagylelkűen szeret.

Mindenesetre ez annak a Krisztusnak a parancsa, aki 
valójában a mi betegségeinket viselte szenvedésében, és a 
mi fájdalmainkat hordozta (vö. Iz 53, 4) értünk szenvedve, 
hiszen szeretett minket, akiket elviselt, és elviselt minket, 
akiket szeretett. Aki viszont valamilyen hibában levő test-
vérével szemben ellenséges érzülettel viseltetik, és aki meg-
támadja testvérét bármilyen gyengesége miatt is, az kétség-
telenül az ördög akaratát szolgálja, és teljesíti is azt. Tehát 
résztvevő szívvel legyünk egymás iránt, szeressük ember-
testvéreinket, viseljük el gyengeségeiket, de ne kövessük 
hibáikat.

Isten előtt nagy értéke van mindannak az erkölcsi maga-
tartásnak, amely őszintén törekszik Isten szeretetére és Is-
ten miatt az embertárs szeretetére, bármilyen formában is 
nyilvánuljon meg az külsőleg. Hiszen éppen maga a szere-
tet az, aminek döntenie kell mindenben, hogy cselekedjék-e 
az ember vagy sem, hogy valamit megváltoztasson-e, vagy 
változatlanul hagyjon. Mert maga a szeretet egyrészt az az 
indíték, amely miatt meg kell tenni mindent, másrészt vi-
szont maga a cél is, amelynek megvalósítására kell mindent 
végezni. Nem lesz ugyanis bűn az, amit igazán a szeretet 
miatt, szeretetből és szeretettel cselekszünk.

Ezt a szeretetet adja meg nekünk jóságosan az, aki előtt e 
szeretet nélkül nem lehetünk kedvesek, és aki nélkül egyál-
talán semmit sem tehetünk, aki mint Isten él és uralkodik 
örök időkön át. Ámen.”

Áldott húsvétot kívánok mindannyiuk számára!
Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.
Nagyböjt pénteki napjain, keresztúti ájtatosság 16 órától a 
templomban.
A nagyböjti szent három nap: Nagycsütörtök (március 29.), 
Nagypéntek (március 30.), Nagyszombat (március 31.) szer-
tartásai 17 órakor kezdődnek a templomban.
HÚSVÉTVASÁRNAP: szentmise 9.30 órától a templomban.
Figyelmükbe:
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési
oktatásra lehet jelentkezni.
Minden szentmise előtt 20 percel gyónási lehetőség van.
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a
plébánián.
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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A Családsegítő Szolgálat munkatársaként arról
kértünk tájékoztatást, hogy a lakossági térítésmentes 

gázbekötésének milyen feltételei vannak.
A gázszolgáltatásba történő csatlakozás a www.egaz-degaz-foldga-

zeloszto.hu internet címen, valamint az ügyfélszolgálati irodáinkban 
elérhető, kitöltött „Földgázenergia igénylőlap” valamint az érintett 
területre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi térképmásolat beadá-
sával kérelmezhető.
A kitöltött és aláírt igénylőlapot valamint a térképmásolatot:
online (http://www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu/energia-igeny-
lo-urlap/)

• e-mailben (info@gdfsuez.hu)
• postán (Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1220.) vagy 
• személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban nyújthatja be.

Földgázenergia igénylőlap benyújtása esetén valamennyi doku-
mentum rendelkezésre állásától számított 8 naptári napon belül 
Társaságunk írásban ad ajánlatot, vagy ha az igényt elutasítjuk, er-
ről – az elutasítás részletes indokolásával – az igénylő felhasználót 
tájékoztatjuk. 

Az igénylőlap benyújtását és pozitív elbírálását követően a csatla-
kozási feltételek és ehhez szükséges dokumentumok megléte esetén 
ajánlatot és csatlakozási szerződés tervezetet küldünk, ami 30 napig 
érvényes. A csatlakozási szerződés egy eredeti példányát vissza kell 
küldeni az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt - ajánlatban megadott 
– címére. Amennyiben csatlakozási díj fi zetendő, azt az ajánlathoz 
mellékelt postai befi zetési utalványon, vagy átutalással fi zetheti be. 
A szerződés mindkét fél részéről történő aláírásától, valamint a csat-
lakozási díj megfi zetésétől számított teljesítési határidővel az Égáz-
Dégáz Földgázelosztó Zrt. biztosítja a felhasználó részére a csatlako-
zási ponton a gázvételezés lehetőségét.

Amennyiben a Felhasználó az Elosztóhálózat használati szerző-
dést legkésőbb a Szerződésben az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 
által vállalt rendelkezésre bocsájtás napját követő 30 napon belül 
nem köti meg, és/vagy nem kezdi meg a vételezést, úgy az Égáz-
Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére a felhasználási helyre vonatkozó 
elosztási alapdíjat/kapacitásdíjat köteles az Égáz-Dégáz Földgázel-
osztó Zrt. részére kötbér gyanánt megfi zetni mindaddig, amíg a vé-
telezést meg nem kezdi.

Felhívjuk fi gyelmét arra, hogy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 
az ügyfeleink által benyújtott Földgázenergia igénylőlap alapján, 
a vonatkozó jogszabályok szerint határozza meg a csatlakozási díj 
mértékét.

Az ingatlanon belüli gázellátórendszer létesítési, átalakítási, bőví-
tési és megszüntetési munkáinak tervezéséről és kivitelezéséről az 
ingatlantulajdonos köteles – saját költségén – gondoskodni, az emlí-
tett munkákhoz a felhasználónak – arra jogosult tervezővel - tervet 
kell készíttetni, amelyet az illetékes egységünkhöz (központi tervfe-
lülvizsgálat) felülvizsgálatra be kell nyújtani. 

A kivitelezés csak társaságunk részéről megfelelőnek minősített 
terv alapján kezdhető, ill. végezhető.

A kivitelezés befejezését követően – miután kivitelezője vagy 

annak megbízottja társaságunknál bejelenti a munka befejezését 
– kerülhet sor a társaságunk szakembere általi, illetve a kivitelező 
jelenlétében történő műszaki-biztonsági ellenőrzésre (műszaki átvé-
tel). Az elkészült felülvizsgálati jegyzőkönyv képezi a bekapcsolási, 
illetve gáz alá helyezési munka alapját, amelyet szintén társaságunk 
munkatársa végez el. 

Felhívjuk fi gyelmét, hogy társaságunknak csak a sikeres műszaki 
átvételt követően áll módjában a mérőt felszerelni.

A mérő felszerelés feltétele még, hogy érvényes szolgáltató szerző-
dést kössön az egyetemes szolgáltatóval/kereskedővel. Ehhez szük-
sége lesz az igazolás a gázszolgáltatás műszaki feltételeinek meglété-
ről dokumentumra, amit a sikeres műszaki átvételt követően ad át 
munkatársunk. 

Tájékoztatjuk, hogy a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 
108. § (7) bekezdése alapján, valamint a szerződéses feltételek tel-
jesülése esetén a felhasználó egy felhasználási helyre vonatkozóan 
mentes a csatlakozási díj és minden, a földgázelosztónak fi zetendő 
díj alól amennyiben a kiépítés legfeljebb egy 4 m3/óra névleges tel-
jesítményű fogyasztásmérő berendezés, illetve legfeljebb 250 méter 
elosztóvezeték kiépítésével megvalósítható.

A fentiekre vonatkozóan engedje meg, hogy az alábbiakról is tá-
jékoztassuk. Társaságunk a fogyasztók igényeinek a legmagasabb 
színvonalon történő kiszolgálása érdekében létrehozta a PartnerGáz 
hálózatot, melynek tagjai komplex ajánlatot adnak új fűtési rend-
szer tervezésére, kiépítésére, meglévő rendszer korszerűsítésére és 
bővítésére, vagy a gázkészülékek javítására, karbantartására. A hon-
lapunkon (www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu) megtalálható Part-
nerlista azon kivitelezők adatait tartalmazza, akik – a PartnerGáz 
hálózat tagjaként – minősített szakemberként kínálják szolgáltatá-
saikat. 

Amennyiben további kérdései merülnének fel, kérjük, látogasson 
el honlapunkra: http://www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu vagy ke-
ressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06/96-616-316, 
20/615-6666, 30/640-6666, 70/640-6666.

Hívható hétköznap szerda kivételével 8 és 15 óra között, szerdán 
8 és 20 óra között, ahol kollégáink szívesen állnak a rendelkezésére.

  
E.ON Ügyfélszolgálati Kft .

Váci út 17. H-1134 Budapest

ÉGÁZ - DÉGÁZ TÁJÉKOZTATÓJA

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
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díj-
hátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési 
eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. 
napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Kon-
zorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, 
Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS 
Kft . (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhát-
ralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.

A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által bizto-
sított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen 
felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhát-
ralékok beszedése érdekében.

A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző 
munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal 
igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a ki-
egyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési 
értesítő” alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a tarto-
zás teljes összegének átvételére.

A konzorcium alvállalkozója Dévaványa területén: 

Alvállalkozó:         BBK HUNGARY Kft . 
Székhely:               6725 Szeged, Ősz utca 42. A ép.
Cégjegyzékszám:  06 09 004204
Kapcsolattartó:      Gaál András - területi koordinátor
Telefonszám:         +36-30-956-7566
E-mail cím:            dijbeszedes.bm@gmail.com

A Dareh Bázis Zrt. értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy a hul-
ladékszállítások az alábbi ünnepi napok helyett a következő 
rend szerint lesznek megtartva: 

Megértésüket és segítő együttműködésüket előre is kö-
szönjük! 

Honlap: www.gyomakozszolg.hu
Köszönettel: Gyuricza Máté, környezetvédelmi ügyintéző
 Elmarad Pótló nap

Nemzeti Ünnep 2018.03.15 2018.03.14
Húsvét 2018.04.02 2018.04.03
Munkaszüneti nap 2018.04.30 2018.04.27
Május 1. 2018.05.01 2018.05.02
Pünkösd 2018.05.21 2018.05.18

ÉRTESÍTÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI HÁTRALÉKOK

BESZEDÉSÉRE  JOGOSULT SZEMÉLYES 
FELKERESŐK KIJELÖLÉSÉRŐL

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

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 
szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.
(1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról 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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TUDNIVALÓK AZ ÓVODAI ÉS 
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL

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!

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!

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 óvodá-
ink és a bölcsődei csoport augusztus 6.-17. között
(10 munkanap) nem üzemelnek.

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

Megértésüket köszönjük!
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OVI KUKK!!BÖLCSI KUKK!

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

Örömmel nyitjuk meg intézményeink kapuját, aho-
vá szeretettel várunk, és hívunk minden kedves érdek-
lődő szülőt, és leendő óvodás gyermekét.

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

Látogassanak el hozzánk, hogy személyesen is be-
pillanthassanak az óvodai életbe, megismerhessék az 
óvodai csoportjainkban dolgozó óvó néniket, dajka 
néniket.

Szeretettel várjuk Önöket:

Intézményvezető, óvó nénik, dajka nénik

Váltócipőt kérjük hozzanak magukkal!

Tisztelt Szülők!
Bölcsődénk (Kossuth úti óvoda telephelye) sok szeretettel 

várja a bölcsődés korú gyermekeket
2018. április 18-án 15:30 – 17:00-ig tartandó nyílt

délutánjára. Lehetőség nyílik bepillantani a bölcsődei
közegbe és megismerkedni a kisgyermeknevelőkkel.

Bölcsődei ellátást szülő, gondviselő, törvényes képviselő 
akkor kérheti:

- ha munkába kíván állni, (a gyed extrával is igénybe ve-
hető)

- ha az egyik szülője munkaképtelen,
- ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel,
- ha 3 vagy több gyerekes
- ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll,
- ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézményben 

tovább tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt iskola-
látogatási igazolás benyújtásával tudja igazolni,

- ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szoci-
ális helyzete miatt nem tud a gyermek napközbeni ellá-
tásáról gondoskodni,

- ha a gyermekjóléti szakszolgálat, gyámügy, családgon-
dozó, védőnő, orvos javasolja (ekkor szükséges a szülő, 
gondviselő beleegyezése is),

- aki gyermekvédelmi támogatásban részesül.
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány ma-
gasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb 

tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mind-
egyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Kisgyermeknevelők

2018. 02. 24-én idei első táncházi alkalmát tartotta a 
Dévaványai Folkműhely Egyesület, ahol családias jó han-
gulatban lehetett eltölteni egy kellemes estét azoknak, akik 
ellátogattak hozzánk. Az est folyamán korosztálytól füg-
getlenül mindenki számára kiváló alkalom nyílott a népi 
játékokkal, néptánccal és népzenével való találkozásra, 
ismerkedésre. Mindezek mellett a Hagyományőrző Nők 
Egyesülete jóvoltából helyben sütött fánk mellett lehetőség 
volt egy „jóízű” beszélgetésre a megjelenteknek. A tánchá-
zat Kiszely Erika néptáncpedagógus vezette, az élő zené-
ről az Ahhozképest zenekar és tanítványaik gondoskodtak. 
Következő táncházunkat a Tavaszi Zöldágjárás elnevezé-
sű rendezvényünk keretein belül tartjuk, ahová ismételten 
szeretettel invitáljuk mindazokat, akik rendszeres látogató-
ink és természetesen azokat is, akik még nem jártak ezeken 
az alkalmakon és szívesen ismerkednek a néptánccal, nép-
zenével, hagyományos népi játékainkkal.

Erdei Attila
Dévaványai Folkműhely Egyesület

ISMÉT REMEK VOLT A TÁNCHÁZ
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Pappné Szenczi Magdolna va-
gyok. 3 gyermekem van. Eddig 
15 évet dolgoztam tanítóként a 
Szügyi Dániel Református Álta-
lános Iskolában. A 2018/2019-es 
tanévben én várom iskolánkba 
leendő elsőseinket. Tanítói vég-
zettségem mellett óvónői végzett-
ségem is van, így könnyen átse-

gíthetem a gyerekeket az óvodából az iskolai életbe. Célom, 
hogy minden gyerek szívesen járjon iskolába, mert akkor a 
tanuláshoz is lesz kedvük.
Kedves Bibliai idézetem: „Neveld a gyermeket a neki meg-
felelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” 
Példabeszédek 22.6
Suli váró iskola-előkészítő foglalkozásaink, ahol gyerekek 
és szüleik egyaránt betekinthetnek iskolánkba: minden hó-
nap utolsó keddjén 16-16:30-ig.
Első alkalom: március 27. kedd. Helyszín: Bem u. 7. sz. (alsó 
tagozat épülete) 
Játszóházzal egybekötött szülői értekezlet 2018. április 5. 16 
órától.
Beiratkozás április folyamán.
Minden érdeklődő szülőt, gyereket szeretettel várunk!

BEMUTATKOZÁS

A Dévaványai Református Elemi Iskolai 
Alapítvány kuratóriuma mindenkinek köszöni 
eddigi támogatását és kéri, hogy lehetőségük 
szerint idén is ajándékozzák nekünk személyi 

jövedelemadójuk 1%-át.

A kedvezményezett neve:
Dévaványai Református Elemi Iskolai Alapítvány 

A kedvezményezett adószáma: 19060064-1-04
Köszönettel: Az alapítvány kuratóriuma

ADÓ 1%

2018. 02. 23-án, Vésztőn voltunk festészeti versenyen. Alap-
fokú művészeti iskolánkat a festészeti tanszak négy korcso-
portban, tizenkét tanulóval képviselte. Minden tanuló aktívan 
és nagy izgalommal készült a versenyre.  Az 1-2. osztályosok-
nak meséhez kellett illusztrációt készíteni, a 3-4. osztályo-
soknak mondához.  A versenyen az 5-6. és a 7-8. osztályosok 
csendéletet festettek, adott beállítás alapján, megadott időre.

Minden gyermek a kezdeti izgatottság után nagy átéléssel 
alkotott, elkészültek időben a megadott feladatokkal.

Elfáradtan, de annál nagyobb kíváncsisággal vártuk az ered-
ményhirdetést, mivel nagyon sok versenyző, hetvennyolc kis 
művész mérettette meg magát ezen a napon.

Nagyon büszke voltam a kis csapatomra, mivel már munka 
közben is sokan megdicsértek bennünket.

Még nagyobb volt a boldogság mikor megtudtuk, hogy egy 
első, két második, két harmadik és öt különdíjat kapott a déva-
ványai csapat.

A díjazottak névsora:
Első korcsoport: - Bogya Zétény 2.o. II. helyezett
                               - Bogya Hanna 2.o. Különdíj 
Második korcsoport: - Balatoni Csenge 4.o. I. helyezett
                                     - Erdei Enikő 3.o. Különdíj
                                     - Szujó Petra 3.o. Különdíj
Harmadik korcsoport: - Csontos Lilla 5.o. III. helyezett
                                     - Sallai Kitti 5.o. Különdíj
Negyedik korcsoport: - Dékány Lili 7.o. II. helyezett
                             - Kocsis Lili 7.o. III. helyezett
                            - Németh Noémi 7.o. Különdíj

Laskai Tibor a festészet tanszak vezetője
 Dévaványa, 2018. 02. 25.

„SZÍNES TINTÁKKAL ÁLMODOM!”

2018. február 23-án tartottuk meg a Ványai Ambrus Álta-
lános Iskola télűző farsangját.

Herda Attila (7.c), Tóth Ábel (6.b) Despacito paródiájával 
indult a délután, melyet a 7.b macskakórusa követett. Kö-
szönet a felkészítésért Erdeiné Mucsi Mártának.

A jelenetek után következett a tombolahúzás, amelyre 
rendhagyó módon nem vásárolni, hanem szerezni lehetett 
a szelvényeket. Az kapott tombolát, aki jelmezben érkezett. 
A jelmezesek között volt: kéményseprő, tükörtojás, smile, 

múmia stb. A legtöbb szavazatot szerző páros menyasz-
szonynak és vőlegénynek öltözött. Az első három helyezett 
tortát kapott ajándékba. A tombolahúzást és a jelmezver-
senyt tánc követte.

Köszönet a zenéért Séllei Zoltánnak.

A telet ugyan nem sikerült elűznünk, de akik megjelentek 
a rendezvényen jól érezték magukat.

Köszönjük még iskolánk alapítványának és Bodáné Kati 
védőnőnek a felajánlásokat.

FARSANG

Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy adójuk 1%-át a 
Ványai Ambrus Általános Iskola

Diákjainak Jövőjéért Alapítványnak
adományozhassák.

Az alapítvány adószáma: 18379008-1-04
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!

Az Alapítvány Kuratóriuma

TISZTELT LAKOSSÁG!
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
„SZABOLCS KUPA 2018”

„SZABOLCS KUPA 2018” XVI. Fodrász, Kozmetikus 
és Műkörömépítő-díszítő Felnőtt és Tanuló Versenyen 
vettek részt tanulóink február 25-én, Nyíregyházán.

Több éve jelentős sikereket érnek el ezen a megmé-
rettetésen, azonban az idei év az eddigieket is meghala-
dó sikereket tartogatott. A korábbi versenyekről ismert 
„nagy ellenfelünk”, egy győri fodrász-diák eddig kétszer 
is „elvitte előlünk” az arany-érmet az estélyi fonás ka-
tegóriában. Az idei évben azonban világverseny-szín-
vonalú babafejen (egyenlő esélyként, mind kinézetben, 
mind árban) rendkívül szorgalmas és tehetséges diá-
kunk, Hajdú Bálint állhatott a dobogó felső fokára.

Az alábbi összefoglaló mutatja, hogy Bálint mellett 
10. osztályos tanulóink is kategóriájuk legjobbjaiként 
vehették át kupáikat, érmeiket, külön díjaikat. 

Az érettségi utáni képzésben résztvevők (13. és 14. 
évfolyamosok) is dobogós helyeket értek el.

Estélyi fonás (Fonással készített estélyi frizura):
1. hely: Hajdu Bálint 9.A
2. hely: Hülvely Zita 1/13

Nappali fonás (Fonással készített nappali frizura):
1. hely: Kontra Ildikó 10.C
2. hely: Surányi Alexandra 10.C
3. hely: Fejes Szilvia 10.C

Marcell vízhullám
2. hely: Bodóczki Fruzsina 1/13
3. hely: Hajdu Bálint 9.A
4. hely: Cser Beáta 2/14

Különdíjak:
Hajdu Bálint „Hair Menik Academy” különdíja és a 

„Brelil” cég ajándékcsomagja.
„Brelil” cég ajándékait kapták:

1. Hülvely Zita 1/13
2. Bodóczki Fruzsina 1/13
3. Cser Beáta 2/14
4. Kontra Ildikó 10.C
5. Surányi Alexandra 10.C
6. Fejes Szilvia 10.C

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő
tanáraiknak, Gellai Zoltánnénak és

Dr. Laczóné Kiss Ágotának!

PARASPORT NAP

A jeles nap előtt egy hónappal örömmel regisztráltuk 
magunkat a Magyar Paralimpia Bizottság  honlapján, 
ismertetve az ünnepi programjainkat. Iskolánk tanu-
lóival közösen terveztük meg ez első Parasportnapot.  
Egy új dologhoz készülődtünk, teljesen új formában és 
módon.

Az előzetes feladatokat időben kiírtuk diákjaink-
nak. Internet segítségével készültek fel a paralimpiko-
nok életéből, olvastak a Magyar Paralimpia Bizottság 
megalakulásáról és a Parasport történetéről. Ebből az 
anyagból egy három tagú diákbizottság Paralimpia 
TOTO-t állított össze.

A jól rajzolók számára felhívással éltünk: készítsenek 
rajzokat a fogyatékosok életéről, sportjáról. Mintegy 18 
rajzból álló kiállítást tudtunk e jeles napon bemutatni 
és lefotózni, melyet a 10.A osztály vállalt, sikerrel. A 
díszlet elkészítését mi testnevelők vállaltuk magunkra 
(reklámanyagok, képek, táblázatok, fotók, eredmények 
stb.). Hat fős sportolóból álló irodalmi színpad dolgoz-
ta fel a hírességek legfontosabb állomásait, versenyeit és 
élményeit. A parasport iránti tiszteletünket, érzelmein-
ket a DENIZ: Halhatatlanok című zenéjének betétda-
la csak fokozta. Átéltük a parasportolók nehézségeit, 
örömeit és küzdelmeit. Ezen a napon lehetőségünk volt 
kipróbáltatni diákjainkkal néhány paralimpiai sport-
ágat, mint pl. asztaliteniszt, focit, csörgőlabda játékot 
és az általunk kitalált kerekesszékes szlalomozást, kere-
kesszékes Floorballt. Ezekről a feladatokról képeket, vi-
deókat, sőt még egy kisfi lmet is készítettünk.

Az ünnepi rész után egy tanteremben megtekinthet-
tük a Lehetetlen határán című kisfi lmet. Mindenki szá-
mára nagyon érdekes volt, könnyes szemmel vélemé-
nyeztük a látottakat.

Hisszük, hogy ez a rendezvény elérte a célját. Talán 
most már mélyebb átéléssel valljuk, hogy „FOGYATÉ-
KOSNAK LENNI NEM AZT JELENTI, VESZTESNEK 
LENNI!”, és mi, sportot kedvelők és szeretők követjük 
Balczó András szavait:

„A SPORT ESZKÖZ LEGYEN ARRA, HOGY 
SOKMINDENT MEGTUDJATOK ARRÓL A VI-
LÁGRÓL, AMI A LÁTHATÓ VILÁGNAK A HÁTA 
MÖGÖTT VAN .”

Pappné Nagy Katalin, Jónás Tibor testnevelők
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Gábor Kálmánné, 2018.03.02-án ünnepelte 90. 
születésnapját, s a jeles nap alkalmából Valánszki 
Róbert polgármester úr köszöntötte fel az ünnepel-
tet az otthonában.

Gábor Kálmánné született Hőgye Julianna 1928. 
március 2-án Dévaványán, Hőgye Bertalan és Ka-
rácsony Julianna középső gyermekeként látta meg a 
napvilágot. Boldog és szép családban nevelkedhetett 
két testvérével Gyulával és Terézzel együtt. Édesapja 
géplakatosként, édesanyja pedig háztartásbeliként 
dolgozott.

Dévaványán élt és itt is járt iskolába majd 14 éve-
sen ipari fodrász tanulónak állt Kun Gyula fodrász-
mester kezei alatt, majd tovább dolgozott a szakmá-
ban Dévaványán és Szeghalmon is.

Munkahely váltás során a Gyomai Háziipari Szö-
vetkezetében kezdett el dolgozni majd pedig a Csaba 
Szőnyegszövő Dévaványai üzemében helyezkedett 
el és innen ment nyugdíjba 55 évesen, aminek már 
most 35 éve.

Megismerkedett a férjével, Gábor Kálmánnal és 
1951. május 12-én házasságot kötöttek. Férje a Tö-
viskesi Állami Gazdaságban dolgozott rakodóként. 
Az esküvő után 3 hónapra sajnálatos módon elég fi -
atalon meghalt az apukája Julika néninek, így édes-
anyját támogatva a gyászban, közös háztartásban 
kezdtek el élni. Julika néninek 2 gyermeke született 
József és Mária, mind a ketten Dévaványán élnek. 
Szoros kapcsolatot ápol mind unokáival és déduno-
káival: összesen 5 unokával és 11 dédunokával büsz-
kélkedhet Julika néni.

Férjével 59 évig boldog házasságban éltek, míg 
nem 87 évesen elhunyt Kálmán bácsi. Julika néni 
elmondása szerint özvegyként sem magányos, kö-
szönhetően a családjának.

Sokat kézimunkázik, gobleinezik kötöget, olvas-
gat, és ha az idő is engedi, a virágoskertben tevé-
kenykedik.

Szerencsére Julika néni nem beteges, egyszer volt 
egy szemműtétje, de az óta sincs semmi problémája, 
élvezi boldog nyugdíjas éveit.

Kívánunk neki boldog születésnapot, további jó 
egészséget, szeretetben eltöltött kellemes közös éve-
ket a családjával!

DÁMK Művelődési Ház dolgozói

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

2018. február 17-én került sor szokásos télbúcsúztató – ta-
vaszváró, vacsorával egybekötött zenés táncos estünkre. 

Nagy örömünkre, a rendezvény sikeresen zárult, a han-
gulat kitűnő volt, amit köszönünk a Váradi Étkeztetési Bt 
fi nom vacsorájának, kiváló zenészünknek Kasik Péternek, 
nem utolsósorban egyesületünk ügyes kezű asszonyainak,  
akik a fi nom házi süteményeket készítettét. Köszönjük ven-
dégeink tombola és egyéb felajánlását.

Rendezvényünket támogatta:
Valánszki Róbert polgármester, Mile Lajos és Kiss Károly 

alpolgármester, Molnár Tünde  képviselő, Baloghné Berényi 
Erzsébet, Papné Auer Ildikó, Barta János, dr. Nagy László, 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete, Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete, Ecsegfalvi Vadrózsa Népdalkör, Augusz-
tiny Zoltán, Szalai Gyula, Nagy Sándorné, Papp Emil, Pap 
Gyula, Bogya Lajos, Nagy Judit, Fülemenné Nagy Katalin, 
Berta Edit, Bakos Zoltán, Fazekas Gyula, Szitás Angéla, 
Tóth Krisztina.

Külön köszönjük Barta Jánosnak és feleségének, hogy 
egész évben támogatják programjainkat, részt vesznek ren-
dezvényeinken, ez alkalommal pedig a beadott Leader-es 
pályázatunkhoz 50.000 Ft-ig biztosították az önerőt. 

Varga Istvánné

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE

Egyesületünk, a Hagyományőrző Nők Egyesülete, a 
Dévaványaiak Világtalálkozója alkalmából régi vá-
nyai ételek, sütemények, receptjeiből, fotóiból, egy kis 
receptfüzet formájában kiadványt szeretne megje-
lentetni. Olyan ételek, sütemények, tésztafélék receptje-
it szeretnénk összegyűjteni, ami csak Dévaványára volt 
jellemző, ill. szűkebb környékére. 

Szívesen várunk és köszönettel veszünk minden ilyen 
jellegű receptet szóban, vagy írásban a következő email 
címre: vneolahiren48@gmail.com ill. telefonon egyez-
tetve 06/70/-943-9001 telefonszámon. 

Előre is köszönjük a segítő közreműködést.

Varga Istvánné

FELHÍVÁS
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Felhívás
2018-ban, immáron

 hetedik alkalommal kerül
megrendezésre

július 13-15-én a

 Dévaványaiak Világtalálkozója.

Ezúton kérjük a Dévaványáról elszármazottakat, 
illetve hozzátartozóikat, hogy jelezzék részvételi 
szándékukat személyesen a DÁMK Művelődési 

Ház irodájában, a facebook oldalán,
vagy az alábbi elérhetőségeken: 

telefon: 06-20-770-72-95,

e-mail: amkmuvhaz@gmail.com,

postacím: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8.

Azok újrajelentkezését is várjuk,
akik már korábban részt vettek!
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Az idei évben is vártuk a farsangolni vágyó kicsiket és 
nagyokat, akik szívesen eltöltöttek velünk egy fergeteges, 
szórakoztató délutánt. Mint szervezők- természetesen-mi 
is jelmezben vártuk az érdeklődőket, hogy jobban fokozzuk 
a hangulatot.

A délután folyamán 17 gyerkőc érkezett, szülők és nagy-
mamák kíséretében. Volt lehetőség csillámtetkót készíttet-
ni, álarcokat-, illetve bohócokat és más fi gurákat készíteni. 
Ezek után, hogy kicsit jobban felrázzuk a csoportot, zenés 
játékok következtek, mint a szoborjáték és társai. Amint be-
melegedtek a résztvevők és oldódott a hangulat elkezdődött 
a jelmezes felvonulás, ahol mindenki bemutatkozhatott, 
míg a zsűri ellátta szerepét és pontozhatta a gyerekek kre-
ativitását, különböző kategóriákban. Mivel most is nehéz 
dolga volt a zsűriknek így egy lurkó sem távozott díjazás, 
oklevél és kis apróságok nélkül.

A farsang egyik elengedhetetlen „kelléke” a fánk, így ez 
sem maradhatott ki a repertoárunkból. Jóízűen mindany-
nyian megtömtük a pocakunkat és folytatódhatott a móka 
és a farsangolás tovább.

Köszönjük a szülők és a résztvevők megjelenését, a zsűri 
tagjainak a munkáját: Tóbiás Gáborné Tündikének, Tóth 
Izabellának és Hajdu Ildikónak. A középiskolai közösség-

szolgálatos tanulóknak a segítségét, Tóthné Izabellának a 
csodálatos csillámtetkók készítését, Váradi Étkeztetési Bt.-
nek a fi nom fánkokat, a múzeum technikai dolgozóinak a 
segítéségét, valamint a fotókat Ambruzs-Szabó Józsefnek.

Jövőre is várunk mindenkit sok szeretettel!

DÁMK Művelődési Ház dolgozói

VÁROSI FARSANG

A Dévaványai Ametiszt Mazsorett Csoport (szakmai 
vezető: Szabó Lászlóné) az elmúlt hétvégén országos ma-
zsorett versenyen vett részt Szolnokon. A szorgalmas és 
kitartó munka eredménye meghozta a csoport számára a 
várva várt sikert.  Showtánc gyerek kategóriában – mél-
tó ellenfelekkel körülvéve - az előkelő országos IV. helyet 
szerezte meg a csoport. Tradicionális mazsorett gyerek 
kategóriában viszont a legszebben csillogó érmet kapták, 
azaz országos I. helyezést értek el.

Töretlen szorgalommal és lelkesedéssel készülnek az 
újabb megmérettetésre, melyre március végén kerül sor. 

További sok sikert és eredményes felkészülést kíván a cso-
portnak: Szabó Lászlóné mazsorett oktató.
Köszönjük Szabó Lászlóné Marcsi néninek a felkészítést!

ÚJABB MAZSORETT SIKEREK 
DÉVAVÁNYÁN

A könyvtár ebben az évben is számít az Önök 
támogatására. Rendelkezzen

személyi jövedelemadójának 1 %-áról 
az DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár javára. 
A befolyt összeget a könyvtár állományának 

gyarapítására, új könyvek beszerzésére fordítjuk.
A könyvtár adószáma: 15583611-2-04

Felajánlását előre is megköszönjük!
Somogyi Erzsébet könyvtárvezető

TISZTELT ADÓFIZETŐK!
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A NAGYCSALÁDOSOK DÉVAVÁNYAI EGYESÜLETÉNEK
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGE – 2018. ÉVI TERVEK

Egyesületünk 1998-ban alakult. Szerveze-
tünk fő célja a nagycsaládosok segítése, speci-
ális érdekeik képviselete, a jövő generációjáért 
érzett felelősség vállalás, értékteremtés, hagyo-
mányőrzés, közösség megtartás. Programjaink 
egy részét a Civilházban tartottuk, mely az 
egyesület székhelye is egyben.

Nagy hangsúlyt fektetünk más civil szerveze-
tekkel való együttműködésre, különböző társa-
dalmi csoportok megismerésére. Egyesületünk 
több városi rendezvényen vett részt segítve az 
azt szervezők munkáját. Célkitűzéseink közt 
szerepel, hogy megszüntessük a fogyatékkal 
élők elszigeteltségét, és segítsük elfogadásukat a 
társadalom számára. Csatlakoztunk a helyi Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaihoz, mint 
az egyik legveszélyeztetettebb célcsoport képvi-
selői. Egyesületünk tagja a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesületének, ezen belül a Dél-alföldi 
Régióhoz tartozunk.

A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 
programokban gazdag, mozgalmas évet tudhat 
maga mögött. 2017-ben az alábbi tevékenysé-
geket, programokat valósítottuk meg:

Farsang - 2017. február 25-én a Civilházban 
Farsangi ünnepséget tartottunk. Jelmezes, fi lm-
vetítéssel egybekötött táncos mulatság volt. Az 
egyesület tagjai fánkkal és teával kedveskedtek 
a gyerekeknek és felnőtteknek.

Nőnap - 2017. március 18-án Nőnap alkal-
mából süteménnyel és virággal köszöntötték 
egyesületünk hölgy tagjait a férfi  tagok.  A ren-
dezvény a Civilházban zajlott.

II. Tavaszköszöntő bál - 2017. március 25-
én a Vadászházban Tavaszköszöntő bált tar-
tottunk, melyre mindenkit szeretettel vártunk. 
Meglepetésünkre, rendkívül nagy érdeklődés 
követte az eseményünket, így a rendezvé-
nyünkkel hagyományt teremtettünk. Több bált 
is szerveztünk. A jó hangulatban eltöltött ké-
szülődés és vacsora még jobban összekovácsol-
ta egyesületünk tagjait.

Húsvéti kézműves foglalkozás - 2017. áp-
rilis 15-én Húsvétváró kézműves foglalkozást 
tartottunk a Civilházban. A rendezvényen nem 
csak tagok vehettek részt. Az érdeklődőket 
szendviccsel és teával vendégeltük meg. Ha-
gyományokhoz híven legtöbben tojást festettek 
különböző technikákkal és tojástartókat készí-
tettek.

Cirkuszban voltunk – rendhagyó gyermek-
nap - 2017. április 30-án 53 fő részvételével Bé-
késcsabán fellépő Nemzeti Cirkusz műsorát te-
kintettük meg. Ez a programunk a kapott SZJA 
1% felajánlásokból valósult meg.

Retro majális - Egyesületünk is részt vett 
a Retro majális  megvalósításában, paprikás 
krumplit főztünk kolbásszal, talicskás versenyt 
rendeztünk.

Anyák napja - 2017. május 21-én a Civil-
házban tartottuk egyik legszebb ünnepünket 
az Anyák napját. A gyerekek egy kis műsorral, 
férfi  tagjaink ebéddel készültek, illetve apró 
ajándékkal lepték meg az édesanyákat és nagy-
mamákat.

Kihívás Napja - 2017. május 31-én egyesü-
letünk tagjai is részt vettek a városi rendezvé-

nyen, sokan kerékpároztunk ki a Réhelyi Láto-
gatóközpontba.

Múzeumkerti est - 2017. május 26-án egye-
sületünk tagjai részt vettek a programon.

Városi gyereknap - 2017. május 27-én se-
gédkeztünk a városi gyereknap előkészülete-
iben.

2017. május 28-án Budapesten részt vettünk 
a Városligetben rendezett NOE Családok Hete 
rendezvényen.

Jótékonysági Piknik - 2017. június 24-én Jó-
tékonysági pikniket szerveztünk a Viharsarki 
Koraszülöttmentő Alapítvány javára egy kora-
szülött-mentőautó megvásárlására. A program 
több helyi civil szervezet összefogásával jött 
létre. Az összegyűjtött adományt a városnapok 
keretében adtuk át az alapítvány képviselőjé-
nek. Azóta a gépjárművet megvásárolták, ezzel 
is esélyt adva a megyei koraszülött babáknak.

Erdélyi gyermekek fogadása - Két alka-
lommal (2017. június 25. és 28.) egyesületünk 
biztosított vacsorát a városban vendégeskedő 
gyerekeknek. Egyik este fi lmvetítést tartottunk, 
amelyen nagy hasznát vettük az elmúlt évben 
NEA működési pályázati pénzből vásárolt pro-
jektornak és laptopnak.

Erzsébet tábor Zánkán - 2017. július 2-7. 
között 10 gyermek egy felnőtt kísérővel 5 prog-
ramokban gazdag napot töltött a Balaton mel-
lett. Köszönet az önkormányzatnak, hogy az 
utazásunkhoz a kisbuszt biztosította.

Családi nap - 2017. július 22-én a Strandfür-
dőben Családi Napot tartottunk.

Volt ott móka, kacagás. Programunkon részt 
vettek az Ecsegfalvai Nagycsaládos Egyesü-
let és a Köröstarcsai Nagycsaládos Egyesület 
tagjai is. Rendezvényünkön közreműködött a 
Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete 
is. Ők fi nom kalácsot sütöttek a gulyás mellé, 
amelyet most a Váradi étkeztetési Bt. munka-
társai főztek.

Közgyűlés - 2017. július 28-án tisztújító 
gyűlést tartottunk.

Erdélyi kirándulás - 2017. augusztus 10-12. 
között a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesü-
lete, 52 fő részvételével egy felejthetetlen erdé-
lyi kirándulást szervezett. Többek között meg-
néztük a Tordai hasadékot, a Mikó várat, a 
Csíksomlyói templomot, a Tordai sóbarlangot, 
a Királyhágót és látogatást tettünk a Csíki sör-
gyárban is. Szálláshelyünk Csekefalván volt.
Az kiránduláshoz Dévaványa Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete biztosított támo-
gatást.

Autómentes Nap - 2017. szeptember 22-én 
az Autómentes napon, egyesületünk is részt 
vett a városi programok lebonyolításának se-
gítésében.

Betakarítási ünnep - 2017. szeptember 
23-án a városi rendezvényen egyesületünk 
palacsintával és „Süti-sátorral” várta az ér-
deklődőket.

Szüreti Mulatság - 2017. október 14-én tar-
totta egyesületünk harmadik szüreti bálját. Egy 
vidám, színvonalasan megrendezett, hajnalig 
tartó mulatság volt. A rendezvény helyszíne a 
Vadászház volt.

Adventi kézműves foglalkozás - 2017. de-
cember 2-án Adventi kézműves foglalkozást 
tartottunk a Civilházban, mely bárki számára 
nyitott volt. A Civilház nagy terme megtelt 
ügyes kezű gyerekekkel és felnőttekkel. 

Mikulás és fenyőünnepség - 2017. decem-
ber 9-én a Civilházban tartottuk meg a fenyő-
ünnepünket, melyre a Mikulás is ellátogatott. 
Az ünnepségen résztvevők ajándékcsomagot 
vehettek át. 

Egyesületünk jelen volt az Adventi vásáron, 
forró teával, forralt borral vendégeltük meg a 
kilátogatókat. Jótékonysági sütivásárt tartot-
tunk egy helyi mozgássérült kisfi ú javára. Az 
összegyűlt pénzből a mindennapjait megköny-
nyítő segédeszközöket vásároltak neki.

Az egyesületi programjainkon a tagcsaládok 
apraja-nagyja közösen vett részt. A szülők a 
gyerekekkel közösen készítették a programok-
hoz kapcsolódó dekorációkat, a nagyobbak a 
süteménykészítésből is kivették a részüket. 

Programjaink megvalósításához Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyúj-
tott támogatást.

2018-ban ismét gazdag programmal várjuk 
tagjainkat. Állandó programjaink mellett – far-
sang, nőnap, anyák napja, gyermeknap, Családi 
Nap a strandon, Mikulás és fenyőünnep, hús-
véti és az adventi kézműves foglalkozás – idén 
a tavaszi bálunkon ünnepeljük az egyesület 20 
éves fennállását. Nyáron a Balatonhoz szerve-
zünk családi kirándulást, októberben pedig 
Szüreti mulatságra invitáljuk az érdeklődőket. 
Az egyesület részt vesz a városi programokon, 
bekapcsolódik egyes programok szervezésébe, 
lebonyolításába. Részt veszünk a Körös-Maros 
Nemzeti Park által szervezett Túzok fesztiválon. 
Felkérést kaptunk, hogy kézműves foglalkozást 
tartsunk a gyerekeknek. 2018-ban tervezzük, 
hogy részt veszünk egy régiós családi napon is.

Hogy programjainkat színvonalasan tudjuk 
lebonyolítani a Nemzeti Együttműködési Alap-
hoz (NEA) működési és szakmai pályázatot ad-
tunk be. Továbbá LEADER pályázatra a „Civil 
szervezetek eszközfejlesztése” kiírásra, és idén 
is beadtuk kérelmünket szakmai programjaink 
támogatására a helyi önkormányzathoz.

Egyesületünk szívesen fogadja tagjai sorába 
a kisgyermekes családokat. 

Ha tevékenységünk felkeltette az érdeklődé-
sedet, vedd fel a kapcsolatot velünk. Telefon: 
70/389-9438 Email: dvnagycs@gmail.com Fa-
cebook oldalunkon: Nagycsaládosok Dévavá-
nyai Egyesület néven, vagy akár személyesen 
2018. március 31-én 14 órától a húsvétváró 
kézműves foglalkozáson a Civilházban.

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

Kérjük a Tisztelt lakosságot,
hogy támogassák adójuk 1 %-ával a

Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesületének működését!

Adószám: 18380046-1-04
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2018. március 10-én, 14 órai kezdettel
nőnapi ünnepséget tart a
TÉDE a CIVILHÁZBAN.

Minden tagot szeretettel vár a vezetőség.
Szeretném megköszönni azoknak

akik az SZJA 1% felajánlásukkal segítették az 
egyesületünk működését.

2018-ban is szeretném az Önök
segítségét kérni.

Adószámunk:18383362-1-04

Kozma Bálintné

TÉDE HÍREK!

Pók a hóban

Úrangyalra harangoznak, száll a hang
Cseng a csendben nem az egy, de száz harang
Télhideg volt, hósötétje ránk szakadt
Most varázsol pirkadást a fák alatt
Szép a szélvész, szép kezében görbebot,
Csörgőkígyó éjszakákat zöldre bont.

Karácsonyról itt maradt egy gyertyavég
Lángot gyűjt rá napsugárból fent az ég
Szerteszórja, összegyúrja, egy marék
Meglehet, hogy tegnapi tél lesz ma még
De a  hajnal ingét már a fán köti,
Pók a hóban lágy arannyal átszövi…

Papp Erszébet

A NAGYCSALÁDOSOK
DÉVAVÁNYAI EGYESÜLETE
2018. március 31-én 14 órától

a Civilházban

HÚSVÉTVÁRÓ KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁST TART.

Program: tojásfestés, húsvéti ajtódísz készítése,
tojáskeresés, ünnepi kifestők színezése, játékok.

Az érdeklődőket szendviccsel és teával kínáljuk.
Mindenki szeretettel várunk!

A Csipkerózsa Mazsorett csoport már 2 éve egy ösz-
szetartó csapatot alkot.

Eddig helyi és környékbeli rendezvényeken színe-
sítették műsorukkal az eseményeket, 2018.02.24-én 
Szolnokon egy országos mazsorett versenyen szere-
peltek ahonnan Basic Tradicionális műfajban Junior 
korcsoportban III. helyezést értek el. A lányoknak első 
versenyükön a szülők sokat segítettek amit nagyon kö-
szönünk!

A Csoport szeretettel fogad bárkit, aki szeret táncol-
ni és egy jó csapat része szeretne lenni! 

Csipkerózsa Csoport

VERSENYEN JÁRTUNK
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A Mátyás király emlékév alkalmából a Dévaványai Múzeum-
barátok Köre és a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjte-
mény január végén alkotó pályázatot hirdetett az általános is-
kolás korosztály számára „Mesék és mondák Mátyás királyról” 
címmel.

Több mint 160 szebbnél szebb, változatos technikával, na-
gyon igényesen elkészített alkotás érkezett a múzeumba a fel-
hívásra. Nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek ebből a rengeteg 
munkából évfolyamonként a 3-4 legjobbat kiválasztani. A 
zsűrizést Laskai Tibor, Tóth Izabella, Tóbiás Gáborné, Balogh 
Aranka végezte. Köszönjük a munkájukat.

Február 28-án délután (kissé Mátyás naphoz igazodva), díj-
kiosztó ünnepségre vártuk a „kis alkotókat” és az őket felkészí-
tő pedagógusokat, szülőket, érdeklődőket a múzeumba.

Nagy örömünkre rengetegen elfogadták a meghívásunkat, 
megtelt a nagyterem érdeklődőkkel.

A résztvevőknek igyekeztünk egy kis reneszánsz hangulattal, 
gondosan elkészített kiállítással, műsorral, gyönyörű emlékla-
pokkal, oklevelekkel, ajándékokkal és egy kis megvendégelés-
sel kedveskedni.

Külön köszönjük a műsorban fellépő, korhű jelmezbe öltö-
zött mesemondóink: Belanka Bianka, és a Mátyás királyt meg-
elevenítő Szatmári Szabolcs előadását, valamint a Laskai Ti-
borné harmadik osztályos tanulóinak Mátyás bolondja c. tréfás 
jelenetét. Köszönjük a felkészítők munkáját! A műsor nagyon 
kedves színfoltja volt Szalay Ágnes „Megholt matias király, s 
el költ az Igassagh” c. érdekes, humoros előadása. Köszönjük!

Köszönöm mindenkinek, aki munkájával, részvételével kel-
lemessé, örömtelivé varázsolta ezt a délutánt. Nálunk bárki ki-
rálynak érezhette magát, legalább egy jelmezes fotó erejéig.

A kiállításunk április végéig megtekinthető a helytörténeti 
gyűjtemény nagytermében.

Tóbiás Gáborné 
Múzeumbarátok Köre

1. osztályos
I. Lipcsei Alexander
II. Dékány Dóra
III. Szatmári Jázmin

2. osztályos
I. Olasz Lilien
II. Nyíri István
III. Bogya Zétény

3. osztályos
I. Rizmann Anna Hédi
II. Salánki Bori
II. Erdei Enikő
III. Kéki Natália
Különdíj: Nagy Éva Lolita, Simon Ta-
más, Szarka Zoé, Pesztránszki Szilvia, 
Vincze Vivien

4. osztályos
I. Tarr Izabella
II. Gyányi Zita
III. Simon Boglárka
III. Feke Dominik

5. osztályos
I. Séllei Adrien
II. Felföldi Maja Fruzsina
II. Bakos Heidi
III. Balog Zorka Panna 
III. Sunyák Noel 
Különdíj: Hajdu Jázmin,
                  Bakó Kornélia

6. osztályos
I. Tapodi Zsófi a
II. Szabó Noémi
II. Kovács Petra Gizella
III. Tóth Adél

III. Kovács Patricia
Különdíj: Tóth Zsolt

7. osztály
I. Vakarcs Rózsa
I. Nagy Vivien
II. Kovács Kitti
II. Földi Nikolett
III. Boda Csilla
III. Németh Noémi Virág
Különdíj: Dékány Lili
Különdíj: Dékány Beatrix

8. osztály
I. Kovács Laura
II. Szekeres Anett
III. Bogya Barbara –
                   Hraskó Dávid 7.o
Különdíj: Nyilas Zsófi a –
                   Győri Eszter 5. o 

MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV

HELYEZETTEK:
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Az  elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is megren-
dezésre kerül a múzeumban a gyermektábor, a a 
dévaványai és az elszármazott 1-6. osztályos gyer-
mekek részére.

Időpontja: 2018. július 16-20.
Téma: „Csillag-fény-játék”.

A beiratkozásokat a jelentkezések
sorrendjében a létszámkeret erejéig tudjuk fogadni.

A Dévaványa Múzeumbarátok Köre vezetősége

MÚZEUMI TÁBOR A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

 Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontja 
újabb látnivalókkal és programokkal várja vendégeit 2018-ban is.

A látogatóközpont a megszokott időben, ez évben is április 1- 
október 31-ig fogadja az érdeklődőket, hétfő kivételével minden 
nap 9.00-17.00 óráig.

A látogatás belépődíjhoz kötött: felnőtt 500,- Ft/fő, nyugdíjas, 
gyermek 400,- Ft/fő. 

Április 1. vasárnap MATYIKÓ TIBOR grafi kus és természetfes-
tő kiállítása április 1- október 31-ig tekinthető meg a látogatóköz-
pontban.

Április 1-2. HÚSVÉT vasárnap-hétfő - rendkívüli nyitva tartás 
hétfőn is 9.00-17.00 óráig.

Húsvét vasárnap és hétfőn nyuszisimogatás, látványetetés; tojás-
keresés kicsiknek – nagyoknak, mellyel apró ajándékok nyerhetők. 

Április 14. szombat 17.00 CSALOGÁNYOK ÉNEKE ÉS CSIL-
LAGSÉTA  A TÚZOKOK FÖLDJÉN. 

Tavaszi túra - az ébredő puszta élővilágának feltérképezése. Csil-
lagászati előadás, szabadtéri csillagászat lézerfénnyel, távcsővel. 
Előzetes bejelentkezés szükséges (minimum 10 fő).

Május 1. kedd. Ünnepi nyitva tartás 9.00-17.00 óráig.
Május 12. szombat 9.00-17.00 III. TÚZOKFESZTIVÁL –

Természetvédelmi nyílt nap. A belépés díjtalan.

Az idén is meghirdetjük természetvédelmi táborunkat, mely jú-
lius 10-15-ig kerül megrendezésre. A „XII. FÜRKÉSZ TÁBOR A 
DÉVAVÁNYAI –SÍKON” szakemberek vezetésével zajló szakmai 
program, ahová 10 éves kortól fogadjuk a jelentkezőket. Érdeklőd-
ni: a rehely@kmnp.hu e-mailen vagy a 06/30-445-2409-es telefonon 
lehet. Részletesebb információ és program a lap következő számai-
ban olvasható majd.

Szállásunk 48 fő számára nyújt pihenési lehetőséget, de osztály-
kirándulásokhoz, baráti, családi rendezvényekhez is tudunk helyet 
biztosítani. Ezt segítik nagyobb termeink is.

Lehetőség van szabadtéri főzésre, bográcsozásra és sátorozásra 
egyaránt.

 A látogatóközpont bemutató épületében a Nagy-Sárrét egykori 
vízi világának életét, emlékeit mutatjuk be és állítjuk párhuzamba 
a mai, szikes területek világával. Többet megtudhat a látogató Eu-
rópa legnagyobb madaráról, a túzokról is a kiállítás információs 
anyagából és egy kis fi lmből, de élőben is elgyönyörködhet e nagy 
testű madárban a központ volierében élő túzokok megfi gyelésével. 
A bemutató épületben büfé üzemel a nyitva tartás ideje alatt, ahol 
nemzeti parki termékeink közül a kézműves túzoksör is kapható 
többféle ízesítésben.

Kültéri bemutatóink során megismerkedhetnek a régi, ősi házi 
állatok több elfeledett fajával is (mangalica, cigája, magyar szürke 
szarvasmarha, bivaly stb.) s az ezek kicsinyeit bemutató kisállat si-
mogatóban etethetik, simogathatják is kedvenceiket. Tanösvényünk 
gyalogosan járható be (egy rövidebb és egy hosszabb változat) s in-
formációs táblái a környék ritka vagy éppen leggyakoribb termé-
szeti értékeire hívják fel a fi gyelmet. Kerékpárútjaink bejárásához 
kerékpárok is kölcsönözhetők a látogatóközpontban. A kasszánál 
nemzeti parki termékek, ajándékok vásárolhatók.

A nemzeti parkunk honlapján /www.kmnp.hu/ folyamatosan
lehet olvasni programjainkról, rendezvényeinkről!

Várjuk vendégeinket nagy szeretettel! 

Szélné Sándor Katalin, látogatóközpont-vezető, T.: 06/30/445-2409

A Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Dévaványai Helyi 
Szervezete egy napos kirándulást szervez 2018. június 26-
án (kedden) Egerszalókra. Augusztus hónapban 4 napos 
kirándulást szervezünk Erdélybe. A részletekről érdeklőd-
jön személyesen vagy az alábbi telefonszámokon.

Vasas Tiborné: 06/30-257-3352

Kazai Mihályné: 06/30-311-5705.

Ügyfélfogadás:

Minden héten kedden 9-11 óráig a Civilházban (Kossuth 
u. 11.) állunk tagjaink rendelkezésére. Tagdíj befi zetési le-
hetőség, tájékoztatás, felmerülő kérdések megbeszélése.

- MEGHÍVÓ - 
A Mozgáskorlátozottak Dévaványai Helyi Szervezete 

tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját

Évnyitó ebédjére.
Időpont: 2018. március 17. 12 óra.

Helyszín: Váradi Étkeztetési Bt.

Menü: csontleves, frissensültek, vegyes köret, sütemény

Ára: 2.000.- Ft/fő.

Zenét szolgáltatja: Csősz Géza.

Jelentkezni lehet: 2018.03. 14-ig az alábbi személyeknél 
vagy telefonszámokon: Vasas Tiborné: 06/30/257-3352,
Kazai Mihályné: 06/30/311-5705, Csekő Andrásné: 
06/30/593-0423.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HÍREI

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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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!

Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének dön-
tése 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 szállí-
tani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló nél-
kül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba kerül 
(melyet a szűrés helyszínén kell fi zetni) és háziorvosi beu-
taló szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik ko-
rábbi 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 Köz-
alapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. 
(volt polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100-as tele-
fonszámon a 129-es melléken.

Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdőszű-
rővel történt telefonos egyeztetést követően minden jelent-
kezővel telefonon közöljük.

TÜDŐSZŰRÉS

Összközműves, konvektoros, kétszobás,
fürdőszobás családi ház (88,1 m2 + 10,5 m2 

tornác), berendezve, nagy kerttel, Dévaványán
2,5 M Ft-ért ELADÓ. Nagycsaládosoknak, 
gyerekeit egyedül nevelő szülőknek CSOK 

igényelhető. Esetleg a hiányzó összeg
kamatmentes részletfi zetésre megoldható.

Érdeklődni: 06/20-578-17-90.

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

Kedvezményezett adószáma:

18518502-1-04
A kedvezményezett neve:

Dévaványai Őszi Napfény
Nyugdíjas Egyesülete

Kérjük támogassa Egyesületünket adója 1% felajánlásá-
val. Az egyesület népdalkörének célja a dévaványai dalok 
Nácsa János, Kádár Ferenc gyűjtéseiből, minél több hely-
re való eljutása, hagyományőrzés céljából.

Köszönettel: a Vezetőség

KEDVES DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!

JANUÁR 11-ÉN SZÖKTEK EL,
AZÓTA NINCS HÍR RÓLUK!

A MEGTALÁLÓ 50.000.- FORINT
JUTALMAT KAP!

CSERVEN BARBARA:
+36/30-599-7433

ELTŰNTEK!

Lotti:
9 éves keverék szuka

chip száma: 
939000010476480

Héra:
9 éves keverék szuka.

chip száma: 
939000010550407
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Balogh Ádám és Laskai Nikoletta lánya Lilla.
Lánczi Mihály és Kiss Mária fi a Dávid.

Születések:

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

KÉSZÜLJÖN VELÜNK A HÚSVÉTRA!
Saját készítésű, hagyományos módon sózot ill.

füstölt termékeink:
• Parasztlapocka

• Combsonka
• Csülök

• Kötözött sonka
• Köröm

- Saját készítésű füstölt kolbász, szalámi.
- Kocsonyának való: köröm, farok, fül, csülök.

- Birkahús
- Marhahús
- Sertéshús

- Szárnyasok (kacsa, csirke, pulyka)

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

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

Paks, Héraklész Kajak fi zikai felmérő
Dékány Gergő 3. helyezést ért el.

ELADÓ!
ÖSSZKOMFORTOS

2 SZOBÁS
CSALÁDI HÁZ

JÉGGYÁR u. 18.
Érdeklődni:

06/30-374-7505,
06/30-468-9654,
06/30-519-8707.

Kazánok, átfolyós 
vízmelegítők hatásfo-
kának savazással és 

tömörség vizsgálattal 
történő javítását

vállalom.

Hajdú Imre

Tel.: 66/484-190

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. március 23. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
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LABDARÚGÁS
Érkezett: Vastagh Zsolt Csaba (Vésztői 

SE), Szabó Erik István (Karcagi SE U19), 
Czirják Nándor (Békéscsabai UFC U16), 
Konczi Szabolcs (Új igazolás).

Távozott:  Kovács Ferenc  (Körösladányi 
MSK).

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK:
2018. február 3. szombat: 13:00

/Mezőtúron!/

Mezőtúri AFC - Dévaványai SE  5 - 1
(4 - 1)

Dévaványai SE:  97 Vastagh Zs., -  21 Zsila 
P. 5 Hrabovszki Á., Szabó P., 9 Gál S., - 14 
Somogyi T., 8 Adamecz I., - 19 Kató B. (16 
Juhász P. 46’), 11 Marton L., 19 Barna T. (13 
Papp D. 55’), - 10 Ernyes R. (6 Szabó E. 58’). 
Csere: 1 Sági B. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők:  8’, 20’, 35’, 38’, 82’, ill: Ernyes R. 10’,

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

45 perces mérkőzések: DÉVAVÁNYÁN!

Dévaványai SE - Dévaványai SE II.  2 - 0 
Dévaványai SE:  1 Vastagh Zs., - 7 Papp 

K., 20 Szabó P., 14 Somogyi T. (16 Kovács 
Gy. 22’), 18 Ungi A., - 8 Adamecz I., 9 Hor-
váth B., 19 Kató B., 11 Marton L., 21 Barna 
T., - 10 Ernyes R. Játékosedző: Kovács Gyula.

Dévaványai SE II.  24 Juhász Zs., - 6 Ko-
vács B., 3 Tamási I., 5 Nagy Z., 13 Kovács Zs., 
- 18 Szitás L., 6 Bereczki Á., 7 Molnár J. (20 
Purger F. 14’), 9 Feke B., - 19 Nyíri A., 16 
Juhász P. Megbizott edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők:  Ernyes R. 2’, Marton L. 43’,

Dévaványai SE - Kardos-Örménykút KSC   
1 - 0

Dévaványai SE: 1 Vastagh Zs., - 7 Papp 
K., 20 Szabó P., 14 Somogyi T., 21 Barna T., 
- 8 Adamecz I., 9 Horváth B. (16 Kovács Gy. 
30’), - 19 Kató B., 11 Marton L., 17 Gubucz 
V., - 10 Ernyes R. (18 Ungi A. 25’). Játéko-
sedző:  Kovács Gyula.

Gólszerző: Kató B. 18’.

Dévaványai SE II -
Kardos - Örménykút KSC  2 - 1

Dévaványai SE II.  96 Hegedűs Zs., - 13 
Kovács Zs., 3 Tamási I., 5 Nagy Z., 6 Kovács 
B., - 8 Gál S., 6 Bereczki Á. (9 Feke B. 23’), 
17 Szabó E., 20 Purger F., - 16 Juhász P.,  19 
Nyíri A. Megbízott edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Bereczki Á. 18’, Gál S. 35’, ill:  
Czigléczki 3’.

2018. február 17. szombat: 13:00.

Dévaványai SE - Kisújszállási SE  5 - 4  (1 - 3)
Dévaványai SE:  12 Vastagh Zs. (1 Sági 

B. 46’), - 21 Barna T., 20 Szabó P., 5 Hra-
bovszki Á., 14 Somogyi T. (15 Gál S. 78’), - 8 
Adamecz I., 9 Horváth B. (18 Szabó E. 46’), 
11 Marton L., 16 Gubucz V. (13 Juhász P. 
46’), - 7 Papp K., 19 Kató B. (11 Papp D. 55’). 
Játékosedző: Kovács Gyula.

Gólszerzők:  Papp K. 8’, Marton L. 55’, 72’, 
83’, Szabó P. 88’, ill:  2’, 18’, 36’, 66’.

Hiányzók: Szalai B., Ungi A., Ernyes R.

2018. február 18. vasárnap: 11:00.

Dévaványai SE II - Dévaványai SE U19  
1 - 1  (1 - 0)

2018. február 25. vasárnap: 13:00.

Dévaványai SE II. - Szegedi VSE II.
0 - 1  (0 - 0)

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

Dévaványai SE - Vésztői SE  1 - 1  (1 - 1)

120 néző. Játékvezető: Sándor Gergő.
Dévaványai SE:  97 Vastagh Zs., - 13 Sza-

lai B., 5 Hrabovszki Á., 20 Szabó P., 7 Papp 
K. (9 Papp D. 81’), - 14 Somogyi T., 11 Mar-
ton L., - 21 Barna T. (16 Gubucz V. 58’), 8 
Adamecz I., 19 Kató B. (18 Ungi A. 68’), - 
10 Ernyes R. Cserék: 1 Sági B., 4 Purger F., 6 
Szabó E. Játékosedző: Kovács Gyula.

Vésztői SE: 22 Kapusi G., - 3 Bányai P., 
4 Novák R. (9 Rostás B. 46’), 5 Lázár T. (15 
Papp D. 79’), 6 Benyó N., - 7 Bessenyi L., 11 
Tokaji Zs. (18 Zámbó A. 58’), 12 Tóth K., 14 
Gedó L., - 16 Farkas F., 17 Kordó Cs. Cserék:  
1 Mezger Cs., 8 Hoff mann T., 10 Pap Zs., 19 
Ferenczi A. Edző: Zsíros György.

Góllövők: Marton L. 43’, ill: Benyó N. 10’.
Sárga lap:  Somogyi T. 72’, ill: Lázár T. 42’, 

Bányai P. 53’, Bessenyei L. 54’, Kodró Cs. 72’. 
Jók: Az egész csapat.
Kovács Gyula: Elismerésem a csapatnak. 

Amit megbeszéltünk a mérkőzés elején azt 
maximálisan betartottuk. A vége előtt ne-
gyedórával, ha kicsit pontosabbak vagyunk, 
akkor megnyerhettük volna a mérkőzést.

BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
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 17. szombat: 15:00

BAJNOKI MÉRKŐZÉS! /Dévaványán!/
Dévaványai SE II. – Telekgerendási SC

2018. március 18. vasárnap: 10:00 (U16)
Serdülő BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

Körösladányi MSK (U16)
- Dévaványai SE (U16)

2018. március 18. vasárnap: 13:00 (U19)
IFI  BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

Gádoros SE (U19) - Dévaványai SE (U19)
2018. március 23. péntek: 15:00 (U16)

Serdülő BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
/Dévaványán!/

Dévaványai SE (U16) – Kondorosi TE (U16)
2018. március 24. szombat: 15:00

BAJNOKI MÉRKŐZÉS! /Dévaványán!/
Dévaványai SE – Méhkeréki SE

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

Gádoros SE - Dévaványai SE II.
2018. március 29. csütörtök: 16:00

(U19) IFI  KUPA MÉRKŐZÉS!
/Dévaványán!/

Dévaványai SE (U19)
– Békéscsabai Jamina SE (U19)

2018. március 31. szombat: 16:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

Szegalmi FC  - Dévaványai SE
2018. április 1. vasárnap: 10:30

(U19) IFI  BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Csanádapácai EFC (U19) -

Dévaványai SE (U19)
2018. április 1. vasárnap: 16:00

BAJNOKI MÉRKŐZÉS! /Dévaványán!/
Dévaványai SE II. – Zsadányi KSE

2018. április 4. szerda: 17:00
BÉKÉS MEGYEI KUPAMÉRKŐZÉS!

Újkígyós FC - Dévaványai SE
2018. április 7. szombat: 10:00

(U16) Serdülő BAJNOKI MÉRKŐZÉS! 
Szarvasi FC  (U16) - Dévaványai SE (U16)

2018. április 7. szombat: 16:30
BAJNOKI MÉRKŐZÉS! /Rájátszás!/

Dévaványai SE - ???
2018. április 7. szombat: 16:30

BAJNOKI MÉRKŐZÉS! 
 Köröstarcsa KSK - Dévaványai SE II.

2018. április 8. vasárnap: 11:00
(U19) IFI BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

/Dévaványán!/
Dévaványai SE (U19) – Szarvasi FC (U19)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szabóné Diós Edit 
2018. február 15-én, 59 éves korában rövid, súlyos
betegség után eltávozott közülünk.

Soha nem múló szeretettel emlékezünk.

A gyászoló család

„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.”

Köszönetnyilvánítás
Ez úton mondunk köszönetet mindazoknak,

akik Kónya Bálint temetésén megjelentek, jelenlétükkel 
együttérzésüket fejezték ki, bánatunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon,
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.”

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik Földi József temetésén megjelentek

és együttérzésükkel, részvétükkel próbálták
enyhíteni a család fájdalmát!

A gyászoló család

„Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön – örökké emlékezünk!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szerettünk Takács Istvánné Dékány Emília temetésén 

megjelentek együttérzésükkel, részvétükkel velünk voltak!

A gyászoló család

• • • • •

• • • • •

• • • • •

§
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

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezik Elek Sándorné Vass Aranka 
halálának 2. évfordulóján szerető férje.

„Megállt a drága szív, mely élni vágyott.
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hiszem el, hogy Téged már hiába várunk.
De abban reménykedem, hogy jó helyre mentél,
hisz Te a jónál is jobbat érdemeltél.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Orosz Károly
halálának 1. évfordulóján.

 Szerető családja

„Az emlékhez nem emlék, hanem szeretet kell,
S akit szeretünk, azt soha nem feledjük el”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szerettünk Sági Józsefné Viktor Margit temetésén

megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek!

A gyászoló család

Dévaványa
Vörösmarty u. 3. sz.

 alatti ház eladó!
 Érd.: 06-20/524-9828

Szarka Lászlóné

VARRÓNŐ
(Javítások, cipzár csere, stb,)

Varrást vállalok!
17 óra után és hétvégén egésznap

Telefon: 06-30/571-4746

HÁZ ELADÓ!
Családi ház 75m2 gazdálkodásra is 

alkalmas kertel eladó. Gáz és
Központi fűtés. 2 szoba, konyha,

előtér, fürdőszoba és wc  és hozzá 
tartozó melléképület.  

Tel.: 06/30-948-14-58, 06/30-424-13-58

Ácsmunkákat
Új tetők készítését, régi tetők 

javítását,  és egyéb famunkákat 
vállalok! Érd.: 16 óra után.

Tel.: 06-30/975-7028
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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:
Csatári István.

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2018. április 3., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a 2018. április 2-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: Április 13.
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.

MUNKALEHETŐSÉG!
Hegesztőket, lakatosokat keresünk

Kisújszállásra magas kereseti
lehetőséggel, utazási költség

hozzájárulással, azonnali kezdéssel! 

ÉRDEKLŐDNI:
0670/382-90-09, 0670/372-59-50

- 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.

Dr. Körömi István
állatorvos

Rendelési idő: 7-8 óráig, 1230-1330-ig
Kutyák veszettség elleni oltását és

mikrochipes megjelölését vállalom!

Tel.: 06-30/518-9097
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

NAPOS ÉS ELŐNEVELT
CSIRKE JEGYEZHETŐ!

Érdeklődni: Csontos Zsigmond
Dévaványa, Köztársaság u. 24.

Telefon: 06/70-776-42-57
06/70-362-01-64






