


A képviselő-testület legutóbbi ülését 2015. március 26. nap-
ján tartotta.

Valánszki Róbert polgármester a napirendek tárgyalása előtt 
megadta a szót dr. Pacsika György Békés Megyei Kormányhi-
vatal Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetőjének aki az 
alábbi néhány gondolattal említést tett a március 1-jével átvé-
telre került aktív korúak ellátásával kapcsolatos tapasztalatok-
ról. A jegyzők a jogszabálynak megfelelően, rendezetten adták 
át részükre az iratokat, amelyet ezúton köszön meg. Ezt köve-
tően a feldolgozás elkezdődött. Járási szinten 646 db ügyiratot 
vettek át, közel 310 fő ügyfelet érint. Az ügyiratok feldolgozása 
Dévaványa esetében manuálisan történt, mivel a programjaik 
nem voltak kompatibilisek. Az ügyiratok feldolgozása megtör-
tént, az ügyek intézése időben elkezdődött. 

Röviden szólt a járási hivatalt érintő belső integrációról, 
amely április 1-jétől a kormányhivatalokat érinti, illetve a já-
rási hivatalokat, amely jogszabályon alapuló belső szervezeti 
változás. Ez azt jelenti, hogy a szakigazgatási szervek április 
1-jével megszűnnek, helyette, az eddig megyei szintű szakigaz-
gatási szervek főosztályként integrálódnak a Békés Megyei 
Kormányhivatal szervezeti egységébe. Járási hivatali szinten 
a járási szakigazgatási szervek osztályként fognak tovább mű-
ködni, a járási hivatalba integrálódnak. Létrejön egy egységes 
hivatal.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és a 
polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról 
szóló jelentések elfogadását követően első napirendi pontként a 
temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, vala-
mint a közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulásáról 
szóló tájékoztatást tárgyalta. A települési önkormányzat kötele-
ző feladata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában 
meghatározott településüzemeltetés ellátása körében a közte-
mető kialakítása és fenntartása, valamint az üzemeltetéséről 
való gondoskodása. A köztemető fenntarthatóságának feltételeit 
Dévaványa Város Önkormányzata biztosítja, az üzemeltetési 
teendőket pedig a kegyeleti közszolgáltatási szerződésbe rögzí-
tett feladatok maradéktalan ellátásával a Gyulai Pietas Egyházi 
Temetkezési Kft. látja el. Az üzemeltető feladata gondoskodni 
a temetkezési helyek értékesítéséről, az előírt nyilvántartások 
vezetéséről, a halott-hűtők, a ravatalozó és egyéb helyiségek 
működtetéséről. Rendben tartja a temető területét, levágja a 
füvet szükség szerinti alkalommal, kiirtja a szükségtelenül el-
burjánzó növényzeteket. Tisztántartja a temetői utakat, össze-
gyűjti a temetői hulladékot és azt a hulladékkezelőnek átadja. A 
temetkezési helyek és az itt felsorolt szolgáltatások értékesítése 
saját bevételét képezi. A köztemető üzemeltetésének megfelelő 
szintű ellátásához évente 2.000.000,-Ft összegű működtetési 
célú támogatásban részesül az önkormányzat részéről. A képvi-
selő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

Ezt követően került megtárgyalásra a Gyulai Pietas Egyházi 
Temetkezési Kft. kérelme, melyben kérte, hogy legyen meg-
vizsgálva annak lehetősége, hogy kialakítható lenne-e a rava-
talozó épületében egy olyan irodahelyiség, amelyben a temet-
kezéssel kapcsolatos ügyintézést tudnák lebonyolítani, így a 
szolgáltatást igénybe vevők egyszerűbben tudnák az ügyeiket 
intézni, illetve a vállalkozás könnyebben tudná a temető terü-
letén lévő munkálatokat koordinálni. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a kivitelezési munkálatokra árajánlatot kér be.

A képviselő-testület második napirendi pontként a Dévavá-

nyai Szociális Szövetkezet 2014. évről készült beszámolóját 
tárgyalta meg. A beszámoló részletesen taglalja a megalaku-
lástól napjainkig történt eseményeket az „örömök” és a „gon-
dok” vonatkozásában egyaránt, továbbá pénzügyi, számszaki 
vonalon is bemutatva a 2014. évet. Dékány József elnök szóbeli 
kiegészítésénél elmondta, hogy az önkormányzattól kapott gépi 
eszközökkel a lakosság igényeit is folyamatosan kiszolgálják, 
melyre egyre nagyobb a kereslet és a közeljövőben közzétesz-
nek egy mindenre kiterjedő árlistát a szolgáltatásaikról, termé-
keikről, valamint a közelmúltban „beállítottak” 16 anyajuhot 
is. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a beszámolót.

A képviselő-testület harmadik napirendi pontként a 2015. 
évi közbeszerzési terv elfogadásával kapcsolatos előterjesztést 
tárgyalta. Az előterjesztésben bemutatásra került azon beszer-
zések sorozata, ami ugyan helyi beszerzésnek számít, de a kép-
viselő-testület dönt róla. A képviselő-testület a közbeszerzési 
tervet egyhangúlag elfogadta.

A testület rátért a negyedik napirendi pont megtárgyalásá-
ra, mely a bejelentéseket tartalmazta. Első bejelentésként az 
önkormányzati számlák vezetésére és a kapcsolódó pénzügyi 
szolgáltatásokra beérkezett ajánlatokat tárgyalta meg a képvise-
lő-testület. Az ajánlat a jelenlegi szolgáltatást nyújtó K&H Bank 
Zrt-től, az OTP Bank Nyrt-től, valamint Szeghalom és Vidéke 
Takarékszövetkezettől került bekérésre. Az ajánlattételre felkért 
három pénzintézet határidőben, 2015. március 9-ére a testület 
által meghatározott tartalom szerint megtette ajánlatát. A sza-
vazást követően döntés nem született, így a továbbiakban is az 
önkormányzat számlavezető pénzintézete a K&H Bank Zrt.

A képviselő-testület a bejelentések kapcsán többek között 
a civil szervezetek támogatásáról döntött 12.299.180,-Ft-os 
összegben, módosításra került a Dévaványai Általános Mű-
velődési Központ alapító okirata, a Dévaványai Közös Ön-
kormányzati Hivatal alapító okirata, és Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata. Elfogadásra került a Dévaványai Általános 
Művelődési Központ és a Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal között munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 
tartalmazó megállapodás. Döntöttek továbbá a Strandfürdő és 
Gyógyászatnál alkalmazandó szolgáltatási díjakról, a település-
re vonatkozó vízterhelési díjakról, a családbarát munkahelyek 
kialakításának és fejlesztésének támogatása, az ifjúsági közös-
ségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsoroza-
tainak támogatása című pályázati felhívásra történő, továbbá 
a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 
nyílt pályázati felhívására a Dévaványaiak Világtalálkozója, il-
letve a városnapi programok megtartására vonatkozóan pályá-
zatok benyújtásáról. 

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2015. április 30. 
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a követ-
kezők:

1. A 2014. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtá-
sáról szóló jelentés.

2. A 2014. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány 
elszámolás megtárgyalása és felosztásáról való döntésho-
zatal.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójával 
kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és az 
egyszerűsített mérleg közzétételéről döntés.

3. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság beszámolója 2014. évben végzett 
munkájáról.

    Beszámoló a Szociális Földprogramról. 

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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○ A testületi ülésen történt...
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A képviselő-testület 2015. március 11. napján rendkívüli ülést 
tartott.

A képviselő-testület halasztást nem tűrő ügy miatt tartott ülést, 
és egyhangúlag döntött, hogy a Dévaványai Szociális Szövetke-
zet részére az alábbi feltételekkel visszatérítendő kamatmentes 
támogatást nyújt, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében „Szociális Szövetkezet Dévavá-
nyán” címmel benyújtott pályázat megvalósításához:

1. 2015. március 12-ével a képviselő-testület biztosítja a febru-
ár hónapra járó munkabérek és járulékai, valamint kertépítő- 
és fenntartóképzés végszámlájának összesen: 2.740.976,- Ft 
összegű támogatását az önkormányzat 2015. évi költségve-
tési tartalék előirányzata terhére. 

2. Amennyiben 2015. április 10-ig a Közreműködő Szervezet 
nem biztosítja a pályázat részarányos finanszírozását, úgy 
a képviselő-testület ezen a napon 1.359.080,- Ft összegben 
biztosítja a március havi munkabér és járulékainak fedeze-
tére szolgáló pénzügyi támogatást szintén az önkormányzat 
2015. évi költségvetési tartalék előirányzata terhére. 

Az ülésen döntöttek továbbá a Dévaványai Polgárőrség Köz-
hasznú Szervezet részére támogatás előleg címén 250.000,- Ft 
támogatás nyújtásáról a pályázati önerő biztosítására. A képvise-
lő-testület a támogatást az Önkormányzat 2015. évi költségveté-
sében biztosított Egyéb működési célú támogatások előirányzat 
terhére biztosítja. A civil szervezet az előleggel, a képviselő-testü-
let 2015. március 26-ai döntésében megítélt támogatással legké-
sőbb 2016. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben tudo-
másul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy 
a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzat felé.

A képviselő-testület 2015. március 16. napján rendkívüli ülést 
tartott, több halasztást nem tűrő ügy miatt. 

Valánszki Róbert polgármester a napirendek tárgyalása előtt 
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Dévaványai Szociális 
Szövetkezet a megítélt támogatással nem kíván élni. 

Első napirendi pontként a képviselő-testület az önkormány-
zat tulajdonát képező Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség 
bérbeadására vonatkozó helyi beszerzési eljárás során az alábbi 
egyhangú döntéseket hozta: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező Strandfürdő és Gyógyá-
szat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó helyi beszerzé-
si eljárásra érkezett Rideg Zoltán egyéni vállalkozó (5500 
Gyomaendrőd, Hősök út 9/1.) és a Purger Ferenc egyéni 
vállalkozó (5510 Dévaványa, Bethlen G. u. 20/.1) ajánlat-
tevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánla-
tát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánította. Míg a Lóránt 
Sándor egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Árpád u. 43/2.) 
ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott 
ajánlata érvénytelennek.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező Strandfürdő és Gyógyá-
szat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó helyi beszerzési 
eljárás eredményeként, mint az összességében legelőnyö-
sebb ajánlatot tevő Purger Ferenc egyéni vállalkozó (5510 
Dévaványa, Bethlen G. u. 20/1.) 75.000,- Ft/hó+Áfa nettó 
összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ön-
kormányzat tulajdonát képező Strandfürdő és Gyógyászat 
büfé helyiség bérbeadására vonatkozó helyi beszerzési eljá-
rást eredményesnek nyilvánította.

Második napirendi pontként a „Dévaványa Város Önkor-
mányzat mezőgazdasági tevékenységével kapcsolatos 50 tonnás 

Műtrágya beszerzés” című helyi beszerzési eljárásra beérkezett 
ajánlatokról döntött, és egyhangúlag a Nádudvari Agrokémiai 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4181 Nádudvar, Kabai u. 60.) 
bruttó 4.857.750,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

Harmadik, negyedik és ötödik napirendi pontként ismét egy 
helyi beszerzést tárgyalt a képviselő-testület és egyhangúlag az 
alábbiakról döntöttek:

• a Kistérségi Startmunka Mintaprogram keretében az épí-
tőanyagok beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás 
eredményeként az Agzo Sziti Kft. (4031 Debrecen Krónikás 
u. 6. 3/29.) bruttó 6.444.113,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek.

• a Kistérségi Startmunka Mintaprogram keretében kisértékű 
tárgyi eszközök és védőeszközök beszerzésére vonatkozó 
helyi beszerzési eljárás eredményeként a Kábel Elektro Kft. 
(5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.) bruttó 2.068.573,- Ft 
összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

• a „Kistérségi Startmunka Mintaprogram keretében a vető-
magokra és növényvédő szerek beszerzése” című tárgyban 
indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a Gazdasági 
Bolt (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.) bruttó 2.063.415,- 
Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

Hatodik napirendi pontként a szociális igazgatásról és a szoci-
ális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítását alkotta meg a 
képviselő-testület.

Hetedik napirendi pontként a Dévaványai Sportegyesület kérel-
mét tárgyalta meg a képviselő-testület, és helyt adva a kérelem-
nek egyhangúlag úgy döntött, hogy a Dévaványai Sportegyesület 
részére támogatás előleg címén 1.000.000,- Ft támogatást nyújt 
az egyesület zavartalan működésének fenntartásához. A képvise-
lő-testület a támogatást az önkormányzat 2015. évi költségvetésé-
ben biztosított Egyéb működési célú támogatások előirányzat ter-
hére biztosítja. A civil szervezet az előleggel, a képviselő-testület 
2015. március 26-ai döntésében megítélt támogatással legkésőbb 
2016. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben tudomásul 
veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támo-
gatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visz-
szafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzat felé.

○ Rendkívüli testületi ülésen történt...

○ FELHÍVÁS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szociális Földprogram keretében a szociálisan rászorulók kö-
rében állattenyésztést valósít meg.

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a) jövedelemmel nem rendelkeznek; 
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem ha-

ladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szegének 150 %-át, azaz 42.750 Ft-ot

c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátá-
sában részesül; 

d) pályakezdő munkanélküliek
     és vagyonnal nem rendelkeznek.
Egy lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a 

támogatást.
A Szociális Földprogramban résztvevő 1-2 fős családok 25 

db naposcsibe és 20 kg baromfiindító táp, a 3 és több fős csa-
ládok részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfiindító táp 
kerül biztosításra az állatok tartásához. A további költség a 
kedvezményezetett terheli. 

Az igénylés helye: Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal 12. irodája
Az igénylés ideje: 2015. április 3. - 2015. április 17.
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○ Polgármesteri tájékoztató

○ Támogatás háziorvosoknak
Önkormányzatunk személyre 

szabott támogatási lehetőséget kí-
nál végzett háziorvosoknak, illetve 
orvostanhallgatóknak, akik vállal-
nák, hogy a jövőben városunkban 
gyakorolnák szakmájukat. 

A támogatás mértéke és formá-
ja a jelölt igényeihez mérten kerül 
kialakításra, így lehet szó ösztön-
díjról, lakáshoz juttatásról, illetve 
praxisvásárlási támogatásról is. 

A részletekről érdeklődni Valánszki Róbert polgármes-
ternél lehet.

Újra aljegyző segíti a hivatali munkát
A márciusi rendes képviselő-testületi ülésen döntés született 

arról a módosítási javaslatról, minek értelmében a közös önkor-
mányzati hivatal szervezeti összetételébe ismételten bekerül az 
önálló aljegyzői pozíció. A hivatal munkáját korábban is segítette 
aljegyző, ez a pozíció azonban 2013-ban, a járások felállásával 
megszűnt. Mivel azóta a hivatal két település, Dévaványa és az 
Ecsegfalva önkormányzatainak vonatkozó feladatait látja el, ezért 
a hatékony munkaszervezés, irányítás és ellenőrzés szakszerű el-
látása érdekében az aljegyző kinevezése indokolt. A pozíciót a jö-
vőben Szarka Andrea tölti be, aki az Igazgatási és Szervezési Iroda 
vezetője is. Az aljegyző legfontosabb feladata saját irodájának ve-
zetésén túl a jegyző akadályoztatása esetén annak helyettesítése, 
mind az önkormányzati, mind az államigazgatási feladatok terén. 

Megkezdődött a készülődés a strandszezonra
A Strandfürdő és Gyógyászat is megkezdte a készülődést 

a szezonra, hiszen május 1-vel megnyitja kapuit a fürdőzni 
vágyó vendégek előtt. Régóta probléma, hogy a medencék 
vizének hőfoka nem változtatható, így a kissé hűvösebb na-
pokon már kellemetlenül hideg a víz. Ennek érdekében beépí-
tésre került egy olyan hőcserélő/hőszabályzó, mely alkalmas 
a víz hőfokának néhány fokkal való szabályozására, így az 
időjárási viszonyokhoz jobban tudunk alkalmazkodni. Meg-
történt a strandbüfé bérletének pályázati úton való kiírása, 
melyet Purger Ferenc helyi egyéni vállalkozó nyert el. A Vá-
nyai Ambrus Általános Iskola büféjét is üzemeltető vállalko-
zó pályázati anyagában vállalta, hogy a büfé nyitva tartásával 
és termékeivel igazodik mind a strandfürdő, mind az ifjúsági 
tábor igényeihez, választékban gazdag, reális árakkal, gyors 
ételekkel, rendezett-higiénikus környezettel várják vendégei-
ket, figyelve minden korosztály kívánságaira.

Döntött a testület a civil szervezetek
támogatásáról

Március 26-án tartott rendes testületi ülésen döntött a kép-
viselő-testület a civil szervezetek támogatásáról és döntésé-
nek megfelelően az önkormányzat - az előző évi határozatával 
összhangban – idén is több mint 12 millió forintot szánt erre 
a célra. A testület az igények mindegyikét szinte maradéktala-
nul jóváhagyta, így 2015-ben a működési támogatásokon felül 
közel 40 közösségi kezdeményezésből építkező rendezvény 
megvalósulását teszi lehetővé. A támogatásnak köszönhetően 
a kisebb tagsági rendezvényeken túl olyan, az egész várost 
megmozgató események megtartására is lesz lehetőség, mint 
például a Hagyományőrző Nők által szervezett Retro Majális, 
a Kapocs Egyesület nevéhez fűződő Családi Csobbanás, vagy 
a Dévaványai Folkműhely Egyesület szervezésében létrejövő 
V. Kádár Ferenc Országos Népzenei és Néptáncverseny.

Ismételt változás a Képviselő-testület
tagjainak sorában

Az elmúlt hónapban újabb változás történt a képviselő-testü-
let összetételében, mivel Novák Imre képviselő március elején 
írásban tájékoztatta a testületet, hogy március 31-i határidővel 
benyújtja lemondását. A vonatkozó jogszabályok rendelkezése-

inek megfelelően a megüresedett képviselői helyre – mint az 
korábban is történt – a következő legtöbbet kapott jelölt kerül 
be. A novemberi választáson indult jelöltek közül a következő 
legtöbb szavazatot Vargáné Molnár Tünde kapta, aki a felkérést 
elfogadta. Hivatalos eskütételére várhatóan a soron következő 
rendes testületi ülésen kerül sor, ahol a bizottsági posztok újbóli 
felosztásáról is tárgyal a testület.

Novák Imre 1999 óta tagja testületünknek, 2006 és 2014 kö-
zött alpolgármesteri tisztséget is betöltött, majd 2013-ban Pap 
Tibor polgármester nyugdíjba vonulása után az új választáso-
kig, mint megbízott polgármester látta el a hivatali teendőket. 
Ezúton is köszönöm Novák úrnak az elmúlt években végzett 
munkáját és eredményeket kívánok számára a továbbiakban is. 

•••Felhívás•••
Kedves lakosok!

A Havancsák László által adományozott keretösszegből, 
ismét lehetőség lesz utcafásításra az előző évben meghatáro-
zott feltételek szerint, vagyis háztartásonként maximum 3 db 
csemete kérhető a készlet erejéig (kb.: 100 háztartásnak ele-
gendő darabszámú vérszilva és gömbkőris áll rendelkezésre), 
melyre a Dévaványán állandó lakcímmel rendelkező lakosok 
jelentkezhetnek. Az igények kielégítése érkezési sorrendben 
történik, mely kérelmeket a közös önkormányzati hivatal mű-
szaki irodájában adhatják le. A fákat kizárólag Dévaványa 
belterületén lehet elültetni, munkatársaink ellenőrizhetik azt.

Édesanyáink ünnepe – május 3.
Minden év első májusi vasárnapja az édesanyák ünnepe. Az 

a nap, amikor egyszerre köszönjük meg az értünk hozott ál-
dozatokat, a jóságukat és szeretetüket, mellyel minket körbe-
vesznek. Ezen alkalomból kívánok minden édesanyának, ne-
velőanyának és nagymamának vidám, napsütötte anyák napját. 
Gondoskodjunk arról, hogy legyen számukra ez a nap egy csa-
ládi körben töltött meghitt hangulatú ünnep, hiszen önzetlenül 
dolgoznak értünk, gyermekeikért és a családi otthonért. Mind-
ezekért elismeréssel és köszönettel tartozunk nekik! 

Valánszki Róbert
polgármester
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A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavég-
zés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény hatályba lépésének 
időpontja 2015.03.15.

 A törvény hatálya nem terjed ki a gyógyszertárak, a köz-
forgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakí-
tott üzletek, az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására, 
a piacon, vásáron folytatott kereskedelmi tevékenységre, a 
kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre, a 
szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre, a kereske-
delmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre, a vendéglátásra, 
a kulturális tevékenységet kiszolgáló kereskedelmi tevékeny-
ségre.

1. Az üzlet a 2014. évi CII. törvény felhatalmazása alap-
ján általánosságban

 a) kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között 
     tarthat nyitva,

 b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.

Kiskereskedelmi tevékenységet üzletben csak a törvény 
által lehetővé tett nyitvatartási időben lehet folytatni. Mind- 
azokat a vásárlókat, akik a nyitvatartási időn belül beléptek az 
üzletbe, a nyitvatartási időn túl - legfeljebb további fél órán 
belül - ki lehet szolgálni.

2. A törvény több kivételt is tesz:

a) Ünnepi nyitva tartás:
- adventi vasárnapokon 6ºº és 22ºº óra,
- december 24-én és december 31-én 6ºº és 12ºº óra.

b) Minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy va-
sárnapján 6ºº és 22ºº óra között nyitva tarthatnak. Az 
adventre és a naptári év tetszőlegesen megjelölt egy va-
sárnapjára vonatkozóan az üzlet nyitvatartási szándékát a 
kereskedő köteles előzetesen a kereskedelmi hatóságnak 
legalább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelenteni.

c) Kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet kis-
kereskedelmi napokon 5ºº és 22ºº óra között, vasárnap 
és munkaszüneti napokon 5ºº és 12ºº óra között tarthat 
nyitva. 

d) Az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üz-
let vasárnap és munkaszüneti napokon 6ºº és 12ººóra 
között tarthat nyitva. 

e) Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert 
nem haladja meg, az általános zárva tartási időszak-
ban is nyitva tarthat, ha az üzletben az általános zárva 
tartási időszakban kizárólag kereskedelmi tevékeny-
séget folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy 
gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró 
természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben 
felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi 
tevékenységet.

Általános zárvatartási időszak: Jelen tájékoztató 1.a) és b) 
pontjában, valamint a 2.a) és b) pontban foglalt időszak.

A törvényben foglalt rendelkezések megtartását a fogyasz-
tóvédelmi hatóság jogosult ellenőrizni. Azok a kiskereskedők, 
akikre nézve a jogszabály rendelkezéseket tartalmaz, kötele-
sek a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon 
belül bejelenteni a jegyzőnek. Ha a működési engedélyben, 
vagy a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységéről szó-
ló bejelentésében a vasárnapi nyitva tartás szerepel, akkor az 
önkormányzat felé bejelentési kötelezettsége nem keletkezik.

 Tisztelettel:
 Czene Boglárka
 jegyző

Március 5-től új országos tűzvédelmi szabályzat lépett 
életbe. 

A megváltozott szabályok értelmében a település belterü-
leten továbbra is tilos a szabadtéri égetés.

Kerti grillezésre illetve sütésre továbbra sem kell enge-
délyt kérni, azonban az általános tűzvédelmi szabályokat 
ez esetben is be kell tartani.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi ható-
ság hozzájárulásával legfeljebb 10 hektárnyi egybefüggő 
területen végezhet irányított égetést.

Akik nem tartják be a tűzvédelmi szabályokat komoly 
bírságra számíthatnak, 20-60 000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi 
bírságot szabhat ki a  hatóság.

A tűzoltóság beavatkozásának szüksége esetén ez az ösz-
szeg 200 000 – 3 000 000 Ft-ig is terjedhet. 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Ünnepi szemétszállítási rend változása

Húsvét hétfőn (április 6-án) esedékes szemétszállí-
tást az ezt megelőző pénteki (április 3-án), 

Pünkösd hétfőn (május 25-én) esedékes szemétszál-
lítást az ezt megelőző pénteki (május 22-én), 

napokon végezzük el 
Értesítjük a tisztelt Lakosságot,
hogy 2015. május 8-án (péntek)

LOMTALANÍTÁSI NAPOT tartunk.

Reggel 7 óráig kérjük a lomot az ingatlanok 
elé kihelyezni!

○ Tájékoztatás az üzletek vasárnapi zárva tartásáról

○ Megváltoztak a szabadtéri égetés feltételei! ○ Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
közérdekű tájékoztatója



Békés Megyei korMányhivatal

Oktatási FőOsztály
5600 BékéscsaBa, Derkovits sor 2.

Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre 
történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
és

2015. április 17-én (pénteken) 8 órától 18 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyar-
országon minden gyermek  köteles az intézményes neve-
lés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló gyermeket a közleményben megje-
lölt időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint 
illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közneve-
lési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban:  Rendelet) 21. § (1) – (2) 
bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének 
feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségé-
nek megléte, annak igazolása. Az óvoda az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget igazolja, vagy dönt a hatodik életévét 
augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való to-
vábbi részvételéről, szükség esetén az óvoda ennek megál-
lapításához szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez. Az 
Nkt. 45 § (1) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettségét korábban eléri, a kormányhi-
vatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján 
engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje 
tankötelezettségének teljesítését.

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola kö-
teles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az 

általános iskola körzetében lakik (a kötelező felvételt biztosí-
tó iskolák körzeteit a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási 
Főosztálya már 2015. február 19-én közzétette).

A 2015/2016. tanév kötelező felvételt biztosító általános 
iskoláinak felvételi körzete és a pedagógiai szakszolgálatot 
ellátó intézmények körzetei megtekinthetőek a Békés Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztályának honlapján a http://
www.bekeskh.hu/hirek/oktatasi-foosztaly/oktatasi-foosz-
taly-kozlemenyek portálon.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges 
dokumentumok:

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről 
írásban, határozatban értesíti a szülőket. A jelentkezés eluta-
sítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3). bekezdése alapján 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújt-
hat be felülbírálati kérelmet, a kézhezvételtől számított 15 
napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi igazgatójá-
hoz, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor 
annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott 
kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles el-
bírálni.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét el-
utasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre 
emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező 
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Kérem a kedves szülőket, törvényes képviselőket, hogy a 
jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai 
beíratási kötelezettségüknek.

Békéscsaba, 2015. március 3.
Tisztelettel: Gajda Róbert kormánymegbízott nevében és 
megbízásából: Márton József Főosztályvezető
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○ Közlemény az általános iskolai beiratkozásról

Beíratkozás a Szügyi Dániel 
Református

Általános Iskolába: 

2015. április 16-17-én
8-tól 16 óráig.

Helye: Vörösmarty u. 2. 
(A cukrászda mellett)

Szeretettel várunk minden 
leendő első osztályos tanulót.

○ Beiratkozás○ Tájékoztatás
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) értesíti a lakosságot, 

hogy 2015. évben Dévaványa településen a következő rendsze-
res lakossági összeírást hajtja végre:

Munkaerő-felmérés és kiegészítő kérdőívei
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az összeírási tevé-

kenységet Dévaványán Kardos Andrea összeíró végzi. Kérjük, 
az összeíró kollégát fogadják bizalommal, értékes válaszaikkal 
segítsék az összeíró és a hivatal munkáját! A KSH a hatályos 
jogszabályok (www.ksh.hu/vonatkozo_jogszabalyok_2015) elő-
írásait szigorúan betartva, bizalmasan kezeli az adatokat, azok 
csak statisztikai célokat szolgálnak! 

Az adatfelvételekkel, illetve az összeíró személyével kapcso-
latban felmerülő kérdéseikkel forduljanak a KSH Békéscsabai 
osztályán dolgozó munkatársakhoz a 66/322-196-os telefonszá-
mon, vagy az info.bekescsaba@ksh.hu e-mail címen.

KSH Békéscsabai osztály
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Tisztelettel értesítem Önö-
ket, hogy a Ványai Ambrus 
Általános Iskolában a leen-
dő első osztályosok beíratá-
sára a következő időpontok-
ban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök)  8 és 19 óra között
2015. április 17. (péntek)  8 és 18 óra között

A beíratás helye:
Vörösmarty u. 4-6. I. emelet, titkárság

A beíratáshoz szükséges:
• óvodai szakvélemény
  (ha van Nevelési Tanácsadó ill. Szakértői Bizottság vé-

leménye)
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lak-

címet igazoló hatósági igazolvány
• 1.400.- Ft (diákigazolványhoz)

A diákigazolványhoz szükséges NEK azonosítót a 
szülőnek az okmányirodában kell elkészíttetni úgy, 
hogy a beiratkozás napjára elkészüljön.

       
az iskola vezetősége

○ Kedves Szülők!

○ A Kormányhivatalokhoz kerülnek 2015. április 1-jével a családtámogatási ellátások
A fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek 

április 1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatások-
kal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazga-
tóságaitól. 

Ezzel a kormányhivatalok olyan ellátások folyósításában mű-
ködnek közre, amelyek a megyében csaknem 57 ezer állampolgárt 
érintenek, így például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a 
gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási támogatás, a nagy-
családosok földgázár- kedvezménye és a fogyatékossági támogatás. 

Változás továbbá, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
területi hivatalairól  a baleseti megtérítéssel, valamint a keresőké-
pesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok ugyancsak a kormány-
hivatalok hatáskörébe fognak tartozni. 

A szervezeti átalakulás az ellátások szempontjából nem jelent 
változást, a Megyei Kormányhivatal az átvett feladatokat törek-

szik úgy megoldani, hogy az érintett ügyfelek részére a jogszerűen 
járó juttatások határidőben és változatlan összeggel megérkeznek 
az állampolgárokhoz anélkül, hogy számukra érzékelhető lenne a 
szervezeti változás.

A közigazgatás e reformja óriási vívmánynak ítélhető, hiszen 
a családtámogatási ellátásokkal összefüggő kérelmeket kiterjedt 
intézmény hálózatban a járási hivataloknál, a kormányhivatalok-
nál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is be lehet 
majd nyújtani. 

A jogszabályváltozás eredményeképpen az ügyfeleknek ked-
vező változás, hogy ezután nemcsak a megyeszékhelyen, ha-
nem a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják az ügyintézést, ezzel 
megvalósítva az államigazgatás átalakításának elsődleges célját 
a hatékonyabb ügyintézést, és az ügyfélbarát közigazgatás meg-
teremtését. 

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztályának ügyfélszolgálata 5600 Békéscsaba Szabadság tér 7-9.

Békési Járási Hivatal 5630 Békés Kossuth utca 3.
Békéscsabai Járási Hivatal, Kormányablak 5600 Békéscsaba Szabadság tér 11-17.
Gyomaendrődi Járási Hivatal 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
Gyulai Járási Hivatal, Kormányablak 5700 Gyula Petőfi tér 3.
Mezőkovácsházi Járási Hivatal 5800 Mezőkovácsháza Árpád utca 169.
Orosházi Járási Hivatal, Kormányablak 5900 Orosháza Szabadság tér 3.
Sarkadi Járási Hivatal 5720 Sarkad Szent István tér 7.
Szarvasi Járási Hivatal 5540 Szarvas Szabadság tér 25-27.
Szeghalmi Járási Hivatal 5520 Szeghalom Nagy Miklós utca 4.

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:



Tavaszt  suttog a szél... bizony új le-
hetőségekkel, tervekkel, célokkal meg-
érkezett műhelyünkbe is a tavasz.

E havi találkozónk fő témája a Köl-
tészet napi rendezvényünk, illetve 
annak megszervezése. Rengeteg ötlet, 
javaslat elhangzott, és összeállt a műsor. 

Lesz zene, felolvasások, megverselt 
képek... Talán emiatt is választottuk 
mottónknak a következő Petőfi-idézetet: 
„Virágoskert a költő szíve”. 

Természetesen most is voltak versek, 
én egy saját gyermekversemet olvastam 
fel, a közelgő húsvét alkalmából:

A locsolkodás lényege

Gondolkodtam egyre csak,
törtem a fejemet,
ünneplő cucc hiába,
nem értem a lényeget.

Hagyomány meg piros tojás,
de miről szól a locsolkodás?

Átváltozás kölnivíztől?
Teszek hát egy próbát,
ha kisöcsémet megöntözöm,
átváltozik lánnyá?

Lelkesen locsoltunk,
de kicsit csaltunk,
és végül mindketten
- bár csurom vizesen-
kisfiúk maradtunk.

   GGYM

Hallhattunk Petőfi verset Váradiné Ilonka 
nénitől, és megcsodáltuk Séllei Anikó gyö-
nyörű, tavaszi, tűfilc és pasztell házasításá-
val készült rajzát is. Meseszép!

 S természetesen ettünk is, mégpedig 
Váradiné Ilonka néni jóvoltából, aki is-
mét egy igazi műalkotással rukkolt elő: 
március 15-re emlékezve nemzeti színű 
süteményt sütött nekünk! Köszönjük 
szépen, nagyon finom volt!

Legközelebb a Költészet napi 
rendezvényen találkozunk, április 
13-án a Ladányi Mihály könyvtár-
ban! A részletekről a Nyitott mű-
hely facebook oldalán olvashatnak, 
vagy a könyvtárban kérhetnek tá-
jékoztatást!

Olvass tovább: http://hegyezo-ma-
gazin.webnode.hu/news/marciusi-nyi-
tott-muhely/.

Giriczné Gyányi Mária

Az idei év sem múlhatott el farsangi 
mulatság nélkül. Egyesületünk február 
13-án fánksütéssel egybekötött farsan-
gi mulatságot rendezett. A délután jól 
sikerült, mindenki nagyon jól érezte 
magát. Március 11-én a nemzetközi 
nőnap alkalmából az egyesület férfi 
tagjai virággal köszöntötték nőtársai-
kat. Az ebéd elfogyasztása után Kónya 
Mihály és felesége gondoskodott a jó 
hangulatról.

Füzesgyarmaton jártunk március 14-
én, Lakatos Sándor meghívására tettük 
tiszteletünket, az Életet az Éveknek 
Nyugdíjas Klub baráti találkozóján. 

Az 1848-as forradalom és szabadság-
harc tiszteletére, a művelődési házban 
megtartott ünnepségen vettünk részt. Az 
ünnepség után a hősök emlékére felállí-
tott kopjafánál koszorút helyeztünk el.

Ismét Füzesgyarmaton jártunk már-
cius 21-én Nagy Jánosné meghívásá-
ra, a Hóvirág Nyugdíjas Klub baráti 
találkozóján vettünk részt. Szeretném 
megköszönni egyesületünk tagjainak 
segítségét, együttműködését a rendez-
vények szervezésében, lebonyolításá-
ban egyaránt. 

Vasas Imre az egyesület elnöke

○ Nyitott Műhely hírei

○ A Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesülete Hírei
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Költészet napja a Nyitott Műhely 
közreműködésével a Ladányi 

Mihály Könyvtárban.

Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt „Virágoskert a költő szíve…” 

címmel tartandó verses, zenés 
műsorunkra.

A Költészet napja alkalmából 
rendezett előadáson fellép:

• a Ványai Ambrus Általános 
Iskola gyermekkara, vezényel 
Tóth Veronika, klarinéten 
játszik Zima Péter

• Verset mondanak a 
Nyitott Műhely tagjai

• Kiállítás Séllei Anikó rajzaiból

Időpont: április 13. hétfő 17 óra

Mindenkit szeretettel várunk!

○ Meghívó

Tisztelt Lakosok!
Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy 

adójuk 1%-át a Ványai Ambrus Általá-
nos Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapít-
ványnak adományozhassák.

Az Alapítvány adószáma:
18379008-1-04

Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!

Az Alapítvány Kuratóriuma

2015. május 4-én
DÁMK Művelődési Házban

8.00-12.00 óráig.



A Nagycsaládosok Egyesülete 2015 
februárjának utolsó szombatján far-
sangot tartott a Civilházban. Délután 
három órakor kezdődött a program kéz-
műves foglalkozással, melyen a gyere-
kek nagy örömmel készítettek különbö-

ző farsangi álarcokat, díszeket, majd beöltöztek jelmezbe.
Egyik szebb volt, mint a másik, vagy éppen nagyon eredeti. 

Négy órától Böbe bohóc és Pappné Szenczi Magdika mókás 
játékokkal keltették fel a gyermekek érdeklődését. Próbára 
tették mindenki nevetőizmát. A rendezvény végén minden 
jelmezbe öltözött gyerek oklevelet, illetve ajándékot kapott. 
Családjaink hozzájárulásával dolgos kezű hölgyek fánkot sü-
töttek és teát főztek. Az est befejezésével reméljük, sikerült 
elűznünk a telet.

Köszönjük önkénteseinknek, illetve a hölgyeknek, hogy 
fáradtságot nem kímélve újra egyesületünk rendelkezésére 
álltak!

Támogatóink:

Már három alkalommal került 
megrendezésre a Családsegítő 
Szolgálat épületében Gősi Kati 
vezetésével a „Hahota klub  és 
az Etka Jóga”. A legközelebbi 
találkozó 2015. április 24-én 
pénteken 14-16 óráig lesz meg-
tartva, minden érdeklődőt szere-
tettel várunk. 

Gősi Kati: Miért ne nevethet-
nénk többet? Ez a forrás ben-
nünk van! Orvosi kutatások ré-
vén, valamint ma már számos 
országban Magyarországon is ezrek és ezrek tapasztalják meg 
a „HAHOTAKLUB” mozgalomban hogy igenis lehet öröm-
ben, könnyedén,vidáman és tiszta szívvel élni, a nevetést éltet-
ni. Mint tettük azt gyermekként, köztudottan napi 300-400 al-
kalommal. Felnőttként??? Hogyan? Megtudhatod: Dr. Madan 
Kataria „ÉLTETŐ NEVETÉS” c. könyvéből és gyakorolhatod 
a HAHOTA KLUB-ban.

Továbbiak: www.hahota.lapunk.hu
Jelentkezni lehet  Bogya Istvánnénál  a 06/66-483-010-es 

telefonszámon.

KIRÁNDULÁS KALOCSÁRA

A DÁMK Művelődési Ház buszos kirándulást 
szervez, melyre várja a lakosság köréből mindazok 
jelentkezését, akik szeretnék megismerni az ottani 

nevezetességeket, meglátni a kalocsai értékeket.

Kirándulás napja: 2015. május 23. (szombat)
Indulás: reggel 6 óra

Tervezett program: Magyar Fűszerpaprika Múzeum, 
továbbá a Fazekes Alkotóház, a Viski Károly Múzeum 

és a Kalocsai Porcelán Manufaktúra megtekintése.

Költségek: a jelentkezők számától függően alakulnak.

Jelentkezés: folyamatosan, de legkésőbb április 25-ig!

Utazás előtt rövid megbeszélés, egyeztetés, további 
felvilágosítás: a művelődési ház irodájában,

 ill. a 66/483-051-es telefonon Balogh Arankánál.

Felhívás
2015-ben hatodik alkalommal,

július 10-12-én
kerül megrendezésre a 

Dévaványaiak Világtalálkozója.
Kérjük a dévaványáról elszármazottakat,

illetve kérünk mindenkit, akinek tudomása van 
olyan Dévaványáról elszármazott személyről, aki szí-
vesen részt venne a találkozón, nevét, címét, e-mail 

címét juttassa el a Ladányi Mihály Könyvtárba!

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

Mindenkinek jelentkeznie kell újra!
Jelentkezni lehet:

a könyvtár facebook oldalán, telefonon: 66/585-090
e-mail-en: konyvtar@devavanya.hu,

postacím: DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár
5510 Dévaványa, Árpád u. 20.

Dévaványai Hírlap - 10. oldal

○ FARSANG ○ HAHÓTA KLUB –ETKAJÓGA

Dévaványa Város Önkormányzata
Dora Jánosné
Pappné Szenczi Magdolna
Ladjánszkiné Ferencné
Somogyi Gergely Lajosné

Szarka Istvánné
Földvári Istvánné
Székács Sándorné
Karácsony Imréné



Négy ország 75 játékosa két csoportban kezdte el a ver-
senyt. Egyesületünket Fekete Ágnes és Fekete Albert kép-
viselte. Az A csoportban Vladimir Okhotnik nemzetközi 
nagymester végzett az élen veretlenül, kettő döntetlent 
engedélyezett ellenfeleinek. Második a debreceni Mester 
Gyula lett fél ponttal lemaradva. A harmadik helyen továb-
bi fél pontos hátránnyal hat versenyző következett. Köz-
tük volt e sorok írója, aki szintén megőrizte veretlenségét 
/3 győzelem, 4 döntetlen/.

A „B” csoportban az utolsó fordulóig úgy tűnt, hogy Fe-
kete Ágnes rajt - cél győzelmet arat. Az utolsó mérkőzésén 
azonban egy éles állásban vereséget szenvedett, így a ne-
gyedik helyen végzett.  

 
„A” csoport végeredmény: 
 
1. Vladimir Okhotnik 6 / Franciaország /
2. Mester Gyula 5,5 / Debreceni SE /
3. Szabó Attila 5 / Románia /
4. Horváth Zsolt 5 / Makói SVSE /
5. Dosztán János 5 / Szerbia /
6. Fekete Albert  / Dévaványa SE /
7. Borsavölgyi Tamás 5 / Hajdúszoboszlói SSE /
8. Krstulovic Alex 5 / Mátyásföldi LTC /
42 induló
 
„B” csoport végeredmény:
 
1. Jakab Kincső 5,5 / Románia /
2. Deák Lajos 5,5 / Túrkeve /
3. Csomós János 5,5 / Gyulai SE /
4. Fekete Ágnes 5 / Dévaványai SE /
5. Németh Noémi Anna 5 / Decs /
33 induló

 
 Fekete Albert
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○ I. WOLF GYÖRGY NEMZETKÖZI SAKK  
EMLÉKVERSENY, KARCAG

25
25 éves a Ványai Ambrus Általános Iskola

Ebből az alkalomból
2015. április 10-én, 15 órakor 

ÜNNEPI GÁLAMŰSORT
rendezünk.

A gálaműsoron fellépnek iskolánk pedagógusai, 
volt és jelenlegi diákjai.

A születésnap alkalmából egy kiadványt jelentetünk 
meg, amely a helyszínen megvásárolható.

Iskolatörténeti kiállításunkat az épület 2. emeletén 
április 20-ig tekinthetik meg az érdeklődők, tanítási időben.

Mindenkit szeretettel várunk!

○ A Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola felhívása

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 
ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot, 

hogy támogassák adójuk
1 %-ával az alapítvány működését!

ᴥᴥᴥ

Adószám: 19060600-1-04
ᴥᴥᴥ

Köszönettel:  Tóth Julianna a kuratórium elnöke

Értesítem a Nagycsaládos Egyesület tagjait,
hogy 2015. április 4-én, szombaton 15 órától
húsvétváró kézműves foglalkozást tartunk

a Civilházban (Kossuth u. 11.)!
A rendezvényen számítunk kívülállók megjelenésére is! 

Az elkészített műveket haza lehet vinni.

Vezetőség

○ Tisztelt Dévaványai Lakosok!
○ ÉRTESÍTÉS

Leány kézilabda: Februárban került megrendezésre 
Gyomán a körzeti diákolimpia II. fordulója. A  III. korcso-
portos csapatunk a két forduló alapján a harmadik helyen 
végzett, IV. korcsoportos csapatunk az első helyen végez-
ve a megyei elődöntőbe jutott. A Békéscsabán megrende-
zésre kerülő versenyen 4 csapat vett részt: Füzesgyarmat, 
Mezőberény, Békéscsaba Kazinczy Ált. Isk., Dévaványa 
Ványai Ambrus Ált. Isk. Csapatunk 2 győzelemmel és egy 
vereséggel a második helyen jutott tovább a diákolimpia 
megyei döntőjébe. A megyei döntő Gyulán került megren-
dezésre 4 csapat részvételével: Békéscsaba Kazinczy Ált. 
Isk., Orosháza Eötvös Ált. Isk., Gyula Ált. Isk., Dévaványa 
Ványai Ambrus Ált. Isk.  A csapatok keresztbejátszással 
döntötték el a helyezéseket. Csapatunk a versenyen a ne-
gyedik helyen végzett.

Az elért eredményhez gratulálok és további eredményes 
versenyzést kívánok a csapat tagjainak. 

        
Ignácz Tibor testnevelő

○ Ványai Ambrus Általános Iskola sporthírek 2015



Rendezvénysorozat időpontja:
2015. július 10 - 11 - 12.

A pályázat célja:
Dévaványa Város Önkormányzata által rendezendő 
(3 napos) városi rendezvénysorozat látogatóinak me-
leg- és hidegkonyhai készítményekkel és itallal való 
ellátását biztosító, széles kínálattal, és eszközkészlettel 
rendelkező vendéglátó egység felállítása, színvonalas 
működtetése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a vendégek teljes körű kiszolgálásához kapcsolódó tár-

gyi és kínálati elképzeléseket.
• mobil WC-k elhelyezésével és napi tisztításával, a 

terület takarításával kapcsolatos megoldásokat.
• 500 ülővendég részére asztalokat, padokat  biztosítson 

3 napig.
• a vendéglátás ellátásához szükséges áramforrás leköt-

tetése a pályázó feladata.
• a teljes étel és ital kínálat ismertetése.
• rendezvény minden napján azonos összegű árak alkal-

mazása.
• a pályázó az általa mind három nap forgalmazott leg-

olcsóbb sör és üdítő árainak megjelölése.
• a kulturált vendéglátás érdekében szemétgyűjtő edé-

nyek biztosítása, göngyöleg összegyűjtés, folyamatos 
cseréjük és ürítésük.

• a rendezvénysorozat lebonyolítása után a helyszín ere-
deti állapotának visszaállítása.

A fentiek vállalásán túl a vállalkozó a pályázatában írja le 
milyen hasonló jellegű rendezvény vendéglátói referenciá-
jával rendelkezik, illetve a pályázat elnyerése esetén a ren-
dezvény támogatására mekkora összeget ajánl fel!

A pályázaton nyertes vállalkozó, a rendezvényen kizáró-
lagosságot szerez az étel és italárusítással kapcsolatosan. 
A kizárólagosságba nem tartozik a lángos, a főtt- és pat-
togatott kukorica, a kürtőskalács, kenyérlángos, fagylalt, 
az édesség, a termelői palackos borok, házi pálinka, gyü-
mölcs továbbá sajt árusítása.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást lehet kérni 
az alábbi telefonszámon: 66/483-149, 20/770-7301.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban.: „Dévaványai Városna-
pok 2015. Vendéglátás” megjelöléssel a DÁMK irodá-
jában lehet benyújtani vagy postai úton az alábbi címre: 
DÁMK, 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.

Benyújtási határidő:

2015. ÁPRILIS 22. 12 óráig.
A postai úton feladott pályázatok beérkezési határideje is 
a fenti időpont!
A beérkezett pályázatokat, Dévaványa Város Képvise-
lő - testülete értékeli és dönt a nyertes kiválasztásáról. 
A pályázókat írásban értesítjük!

Elbírálás ideje: 2015. május 5.

2015. március 8-án a Nagycsaládos Egyesület Nő-
napot tartott a Civilházban. Nagy izgalommal gyü-
lekeztünk az udvaron, találgattuk, milyen meglepe-
téssel készülnek a fiúk. Amikor engedélyt kaptunk a 
belépésre, meglepődtünk: ízlésesen megterített asz-
talok fogadtak bennünket. 

Szarka István elnök köszöntött mindenkit, különös 
tekintettel volt vendégeinkre, a köröstarcsai és ecseg- 
falvi nagycsaládos egyesület képviselőire, és váro-
sunk alpolgármesterére, Kiss Károlyra. A köszöntő 
után alpolgármesterünk méltatta a nők tevékenysége-
inek fontosságát úgy a családban, mint a társadalom-
ban. Megköszönte az egyesület hölgy tagjainak egész 
éves munkáját és további sok sikert kívánt mindenki-
nek. Ezután a fiúk átadták a virágokat, melyet szere-
tettel vettünk át. 

Köszönjük a sok finom süteményt, mellyel megkí-
náltak bennünket! Hálás szívvel mondunk köszönetet 
ezért a csodálatos délutánért! 

Támogatóink:
- Dévaványa Város Önkormányzata
- Sebestyén Katalin és családja

   Az egyesület nőtagjainak nevében:  
   Somogyiné Erika
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○ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - XV. „DÉVAVÁNYAI VÁROSNAPOK” VENDÉGLÁTÁSÁRA.

○ NŐNAP
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Tisztelt Szülők!

A bölcsőde szeretettel várja a bölcső-
dés korú gyermekeket és szüleiket 

2015. április 15–én szerdán 16 órai 
kezdettel megrendezendő nyílt napra.

„Megfigyelték, hogy a bölcsődébe járt kicsik később álta-
lában önállóbbak, függetlenebbek szüleiktől, tanáraiktól, 
mint az otthon nevelkedett társaik. Ugyanígy jellemzőbb 
rájuk a nagyobb segítőkészség, az erősebb verbális kifeje-
ző készség, jobban tájékozódnak a világban és könnyebben 
feltalálják magukat az új helyzetekben.” 

Bölcsődei ellátást Szülő, Gondviselő, Törvényes Képvi-
selő akkor kérheti: 

• ha munkába kíván állni, (a gyed extrával is igénybe 
vehető)

• ha 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 intézmény-

ben tovább tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt 
iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja igazolni,

• ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy 
szociális helyzete miatt nem tud a gyermek napközbe-
ni ellátásáról gondoskodni,

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

• aki gyermekvédelmi támogatásban részesül.

Felvételkor előnyben részesül az:
• akit egyedül álló szülő nevel,
• akinek családjában 3 vagy több gyermek van, 
• akinek egyik szülője munkaképtelen, 
• akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn,
• aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül

„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy?
Kipp-kopp kopogok, bölcsődébe indulok.”

A bölcsődébe a nyílt napon kívül más-
kor is el lehet látogatni. Érdeklődni 
ezen kívül az alábbi számon lehet:

06/20-587-6612.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Kisgyermeknevelők

Szeretettel hívjuk és várjuk
április 15-én szerdán 15.30-tól 17.00-ig

a KOSSUTH  utcai NAPSUGÁR óvodába

a 2 és 3 éves kor közötti

leendő óvodásokat, bölcsődéseket és szüleiket.

Látogassanak el hozzánk, hogy személyesen 
szerezzenek tapasztalatot intézményünkről 

és megismerkedjenek az óvónénikkel, dajka nénikkel!

Erre az alkalomra kérjük, hogy váltócipőt 
hozzanak magukkal!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

○ BÖLCSI -KUKK ○ OVI-KUKK 

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

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentke-
ző esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre 
szállítani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló 
nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba 
kerül (melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és házior-
vosi beutaló szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazol-
vány, lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben ren-
delkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is 
hozza magával!

Szűrési napok: kedd, szerda és péntek.
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt 

a 06-66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgon-
dozótól.

Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök 
tere 1. (volt polgármesteri iroda) vagy a 06-66/483-100-
as telefonszámon a 129-es melléken.

○ Tüdőszűrés 2015.



Azoknak a szülőknek a jelentkezését várjuk, akik ed-
dig folyamatos óvodai ellátásban nem részesültek és 
a 2015/2016-os nevelési évben óvodába, bölcsődébe 

szeretnék járatni gyermeküket. 
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 

2015. december 31. napjáig betölti, 
és még nem jár óvodába.

2015. augusztus 30-ig a 3. életévet betöltött 
kisgyermeket is kötelező beíratni! 

Azokat a gyermekeket is várjuk, akik 2015. december 
31-ig töltik be a 3. életévüket.

Óvodai, bölcsődei beiratkozáshoz szükséges iratok:

- gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

 - a gyermek TAJ kártyája
- szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa – bölcsődében a gyermek 

oltási könyve is szükséges.
Bölcsődei csoportba is várjuk a jelentkezéseket!

Szeretettel vár kicsiket és nagyokat, családokat, fiata-

lokat és sok majálist megélt még fiatalabbakat a DÁMK, a 

Hagyományőrző Nők Egyesülete, a Dévaványai Múzeum-

barátok Köre, a Folkműhely Egyesület, a Ványai Ambrus 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

2015. ÁPRILIS 30-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN 
11 ÓRAKOR A VÁROS FŐTERÉN májusfaállításra.

A parkban a Ványai Ambrus Általános Iskola alsós tanu-

lóinak előadásában tavaszi versek, zene, tánc a művészeti 

iskolásokkal és kerékpárok díszítése a másnapi felvonu-

lásra. Várjuk a lakosokat, akik szívesen díszítik ki saját 

kerékpárjukat.

MÁJUS 1-JÉN 10 ÓRÁTÓL FELVONULÁS
• Gyülekezés a művelődési ház udvarán 930-kor. 

Lovasokkal, lovaskocsival, traktorral, kerékpárral, és a 

méhkeréki fúvószenekarral felvonulás, 5 helyszíni 

megállóval.
 A művelődési háznál folytatódik a program

 a felvonulás után.
• Régi május 1-jei fotókból összeállítás, vetítés

• Ki mit főz?

Várjuk családok, baráti társaságok, munkahelyek, civil szer-

vezetek jelentkezését április 27-ig a művelődési házban.

Főzőhelyet, tűzifát, asztalt, székeket biztosítunk.

A Hagyományőrző Nők Egyesü-

lete mindenkit szeretettel vár 

egy tányér kolbászos paprikás 

krumplira.
• Jó ebédhez szól a nóta: 

Kádár Ferenc tárogatón, 
Tóth István harmonikán játszik.

• Játékos vetélkedők, versenyek: gumicsizma 

dobás, talicska tolás, zsákbafutás.

• Mazsorettesek fellépése 13.30 órától

• A szabadtéri színpadon 15 órától az „AHHOZKÉPEST” 

népzenei együttes húzza a talpalávalót.

• Szabadtéri bál 16 órától, Horváth Róbert vésztői 

zenésszel.

A helyszínen büfé üzemel, lesz 

kolbász, mustár, zsíros kenyér, üdítő, sör, jégkása.

A gyerekeket népi játékok, pattogatott 

kukorica, vattacukor várja!

A kétnapos programsorozathoz kapcsolódik a Ványai 

Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 

TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 es Köznevelés az iskolá-

ban című pályázatával. A pályázat célja éppen a közösségi 

terek létrehozása és működtetése. A programokra meg-

hívást kaptak a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és 

Kollégium tanulói is.

TÖLTSÜK EGYÜTT A MÁJUS 1-JÉT!

Dévaványai Hírlap - 14. oldal

••••••Óvodai, Bölcsődei BEÍRATÁS••••••
2015. április 21 -22. (hétfő, kedd) 8 - 16 óráig az Eötvös út 2. sz. alatt.

„Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse”
        „RETRO” MAJÁLIS DÉVAVÁNYÁN!



Munkaközösségünk február 25-én, a 
2-3-4. évfolyamon Szépolvasó versenyt 
rendezett, közel 30 tanuló részvételével.

(Szervezők: Kovácsné Mándoki Katalin, 
Szabóné Szilágyi Edit) 

Eredmények:
2. évfolyam:

I. Csala Dóra Kitti 2. b
   (Ernyesné Vass Róza)
II. Zeller Dávid 2. a
   (Lengyelné Czákler Szilvia)
III. Szűcs Zoltán 2. b
   (Ernyesné Vass Róza)

3. évfolyam:
I. Földi Hédi 3. a
   (Csekőné Kovács Emma)
II. Papp Vivien 3. b (Berta Anikó)
III. Tóth Ábel 3. b (Berta Anikó)

4. évfolyam:
I. Varga Márton 4. c
   (Tóbiás Gáborné)
II. Vakarcs Rózsa 4. c
   (Tóbiás Gáborné)
III. Nagy Vivien Alexa 4. c
   (Tóbiás Gáborné)

Az első három helyezett áprilisban 
Szeghalmon, a Területi versenyen kép-
viseli majd iskolánkat.

A Nemzeti Művelődési Intézet Békés 
Megyei Irodája és Körös- Vidék Drá-
mapedagógiájáért Alapítvány IX. alka-
lommal hirdette meg a Békés Megyei 
Monda- és Mesemondó találkozót.

A március 5-én, Mezőkovácsházán 
megrendezésre került rangos versenyen 
4 tanuló képviselte iskolánkat.

Hajdu Kinga 1. b (Kárpáti Zoltán)
Fehér Miklós 2. a Különdíjat kapott
(Lengyelné Czákler Szilvia)
Nagy Ferenc 3. b (Berta Anikó)
Varga Márton 4. c Különdíjat kapott
(Tóbiás Gáborné)

Gratulálunk az elért eredményekhez!

Március 11 - 12 -én nagyon sok első 
osztályba készülő óvodás látogatott el 
iskolánkba szüleivel. Bepillanthattak 
iskolánk életébe, munkánkba. Reméljük 
jól érezték magunkat nálunk!

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
iskola tanulmányi versenyt hirdetett 
a gyomaendrődi járás alapfokú iskolái 
számára „Én elmentem a vásárba” 
címmel. A verseny témája a tudatos vá-
sárlás volt. Március 12-én négy korcso-
portban 12 tanuló versenyzett az isko-
lánk színeiben.

I. korcsoport:
Papp Boldizsár, Zeller Dávid 2. a
   (Lengyelné Czákler Szilvia)
Szűcs Zoltán, Szilágyi Panna 2. b
   (Ernyesné Vass Róza)
II. korcsoport:
Molnár Janka, Magyar Csilla 3. c
    (Vargáné Orvos Judit)
Németh Noémi 4. a (Laskai Tiborné)
Varga Márton 4. c (Tóbiás Gáborné)

Marci a verseny kiírásnak megfele-
lően, előzetesen elkészített plakátjával 
1. helyezést ért el.

Csapataink I-II. helyen végeztek. 
Gratulálunk!

A Versmondó verseny 2015. március 
18-án került megrendezésre az alsó ta-
gozaton.
(Szervezők: Berta Anikó, Csekőné Kovács 
Emma)

Ezen a délutánon több mint 40 tanuló 
mondott verset. 

A legszebben szavaló gyerekek:

1. osztályosok:
I. Szatmári Szabolcs 1. a
   (Kovácsné Mándoki Katalin)
II. Kecse Márk 1. a
   (Kovácsné Mándoki Katalin)
III. Hajdú Kinga Vivien 1. b
   (Kárpáti Zoltán)
III. Mideczki Panna 1. b
   (Kovácsné Mándoki Katalin)

2. osztályosok:
I. Papp Boldizsár 2. a
   (Lengyelné Czákler Szilvia)
II. Stranszki Ágnes 2. a
   (Lengyelné Czákler Szilvia)
III. Csontos Lilla 2. a
   (Lengyelné Czákler Szilvia)

3. osztályosok:
I. Nagy Ferenc 3. b (Berta Anikó)
II. Földi Hédi 3. a
    (Csekőné Kovács Emma)
II. Szarka Luca 3. a
    (Csekőné Kovács Emma)
II. Csontos Nóra 3. a
    (Csekőné Kovács Emma)
III. Balogh Brendon 3. c
   (Vargáné Orvos Judit)

4. osztályosok: 
 I. Kónya Evelin 4. c
    (Tóbiás Gáborné)
I. Nagy Vivien Alexa 4. c
    (Tóbiás Gáborné)
II. Kapronczi Tamara 4. a
     (Laskai Tiborné)
 II. Varga Márton 4. c
     (Tóbiás Gáborné)
III. Gyányi Fanni 4. a
     (Laskai Tiborné)
III. Kecse Sára 4. c (Tóbiás Gáborné)

A legszebb tavaszi versek hallhatók 
lesznek a május elsejei ünnepségen is.

Köszönjük a versenyzők, a felkészítő 
tanítók és a lelkes zsűritagok munkáját.

A 3-4. osztályokból több mint 20 csa-
pat dolgozik a Kazinczy levelezős ver-
seny I. fordulójának feladatain. A döntő 
a múzeumban kerül majd megrendezésre.

Köszönjük a múzeum dolgozóinak és 
az aktív, segítő Múzeumbarátoknak a 
tavaszi népszokásokhoz kötődő színes, 
hangulatos foglalkozásokat, barkács- 
délutánokat.

A gyerekek nagyon jól érezték magu-
kat a bábszínházban is.  

Végéhez ér az iskolatörténeti projek-
tünk. A munkáinkból készített kiállítás 
április elején megtekinthető lesz a köz-
ponti épületben.

Köszönjük a segítő szülők, nagyszü-
lők, nyugdíjas pedagógusaink munkáját.

Tóbiás Gáborné
munkaközösség vezető

○ A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsós munkaközösségének hírei
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○ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS A FOLKMŰHELY 
EGYESÜLET TANULÓINAK SIKEREI ○ Tisztelt Támogatóink! Tisztelt Lakostársak!

Művészeti iskolánk társastánc tanszakának Ványai Mű-
vészeti Csoportja, februárban az V. Apácai Társastánc Fesz-
tiválon, Pécsett képviselte iskolánkat.

A csoport az alábbi három kategóriában mérettetett meg:
Latin mix, Standard formáció és Latin formáció.
Mindhárom kategóriában EZÜST minősítést kaptak.
Felkészítő tanáruk Perei Ágnes. Eredményeikhez szívből 

gratulálunk!

A Folkműhely Egyesület és a művészeti iskola közös 
tanulóiból álló Bokrétás Énekegyüttes Gyöngyök Ének- 
együttes és négy szólista népi énekes februárban Nyíregyhá-
zán vett részt a Wécsey – Vásárhelyi Országos Népdalének-
lési Versenyen. 

Magyar Mirella 3. helyezést ért el, a Bokrétás Ének- 
együttes pedig elhozta a verseny Arany díját. Felkészítő 
tanáruk: „A Legeredményesebb Pedagógus” című különdíj-
ban részesült.

Népi énekeseink március 26-án Vésztőn a VII.  Megyei Nép-
daléneklő versenyen képviselték településünket. A különböző 
korcsoportokon belül: 

Kovács Laura III. helyezést,
Ignácz Dóra II. helyezést,
Magyar Mirella I. helyezést,
Nagy Vivien I. helyezést ért el.

Az énekesek és énekegyüttesek felkészítő tanára:

                                                                  Erdeiné Mucsi Márta.

Eredményeikhez szívből gratulálunk!

Ezúton szeretnénk tisztelettel megköszönni, 
hogy a XV. Művészeti Jótékonysági Bál 

keretében erkölcsileg és anyagilag is 
támogatták alapítványunkat.

Az est célja  - ahogy minden évben – most is 
az volt, hogy a művészeti nevelésben részt 
vevő gyermekeket támogató alapítványunk 
bevétele növekedjen, s ez által minél több 
tanuló tandíját, eszköz igényét, valamint 
versenyekre, fesztiválokra való eljutás 

lehetőségét tudjuk támogatni.

Alapítványunk szerepe az oktatásban történt változtatások 
következtében felértékelődött.  Ha szeretnénk a megszo-
kott színvonalat nyújtani, akkor elengedhetetlen a civil 
szervezeti háttér, mely 2015-ben sajnos már a működési 

biztonságot jelenti iskolánk számára.

Azt, hogy Dévaványán ezt nemcsak mi gondoljuk fontos 
feladatnak, további lendületet ad hivatásunknak.

Még egyszer tisztelettel megköszönjük, hogy ilyen sokan 
eljöttek rendezvényünkre, a sok – sok támogatást és jó 

szívvel ígérjük, hogy továbbra is tanulóink tehetségének 
kibontakoztatását fogjuk segíteni.

A Művészeti Iskola munkatársainak és tanulóinak nevében: 

Tisztelettel: Erdeiné Mucsi Márta

TÁNCHÁZ
A Dévaványai Folkmű-

hely Egyesület soron kö-
vetkező táncházi alkalma 
2015. április 25-én 17 
órától, a művelődési ház-

ban kerül megrendezésre, melyre sok szeretet-
tel várjuk állandó vendégeink mellett minden 
kedves érdeklődő lakostársunkat.

Az interneten terjedő fiatalkorúak elrablásával 
kapcsolatos híresztelések NEM VALÓSAK. Az 
információt megerősítette a helyi iskola veze-
tősége és a rendőrkapitányság őrsparancsnoka.

Valánszki Róbert polgármester

○ Tisztelt Lakosság!
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○ Kézműves Kupa 2015 - Miskolc
A nyíregyházi verseny után, újult erővel kezdtünk készülni 

a  2015. március 22-én megrendezett Kézműves Kupára.
A versenyre való készülődés a Szabolcs Kupa után már 

másnap elkezdődött, mivel ez egy nagyon nívós országos és 
nemzetközi megmérettetés.

Még több kategóriában és még több tanulóval indultunk, 
mert az előző verseny sikerélményei még lelkesebbé tette a 
diákokat. Egy „egész szép” csapat verbuválódott, csak a 15 
fős busz szabott határt a fodrászlányok lelkesedésének.

4 kategóriában indultunk: marcell vízhullám, szalon- 
technika, férfidivat szárítása és férfidivat vágás-szárítás 
és összetett versenyben. Többen 2-3 kategóriában is.

A távolság és a korai kezdés miatt, úgy döntöttünk, hogy már 
szombat reggel elindulunk. Bükkszentkereszt volt a cél, itt töl-
töttünk egy éjszakát, egy panzióban. Nagyon jó hangulatban 
napsütésben haladtunk. Útközben megpihentünk Egerben, egy 
nagy sétát tettünk a városban. A „gond” a szerpentinen kezdő-
dött, amikor a buszunk úgy „döntött”, hogy néha „pihenőt kér”. 
Nem tudott ránk ijeszteni, míg vártuk a „sárga angyalt”, kirán-
dult egyet a csapat a hegyen, ami jól is esett a több órás ülés után! 

Este egy jó vacsora után, még volt egy kis „tréningezés”, 
előkészület a versenyre.

Másnap pihenten, jókedvvel ébredtünk és irány a sportcsar-
nok, a verseny színhelye.

Ezen a nem könnyű versenyen is sikerült jó eredményeket 
elérnünk. A legeredményesebb versenyző Kiss Vivi 3 ezüst 
éremmel, majd Szakálos Fanni 3 bronz éremmel követte 
őt. A két lány kapta még a Hair Alfa Parf Kft. különdíját. 
Az eredményeink még a következők: 

• Kakas Kitti IV. hely
• Szakálos Fanni V. hely
• Tóth Gabi V. hely
• Tóth Annamária V. és két VI. hely
• Hajdu Ildi VII. hely
• Furka Kata VIII. hely

Nagyon jól éreztük magunkat, rengeteg élményben volt ré-
szünk, sokat láttunk, tapasztaltunk szakmailag is.

Köszönettel tartozunk a Túrér Partja Középiskolai Alapít-
ványnak, és a város önkormányzatának támogatásukért.

Dr Laczóné Kiss Ágota
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ISMERD MEG VÁROSUNK HATÁRÁT!

2015. április 25-én
kerékpározni hívunk minden 

természetbe vágyót!
Útvonal:  Dévaványa – 

Sziget major – Károlyderék 
– Szeghalom – Dévaványa 

Program:
-13:50 Gyülekezés a református templom előtti 

parkolóban
- 14 órakor Indulás a határba

Sáros utak esetén műúton biciklizünk. 
Az úti célt a gyülekezés helyszínén megbeszéljük.

 
Túravezető: Janóné Gizike

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ:

a Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány irodájában T.: 06-66/483-100/129

Szeretettel invitáljuk a 
25. FÖLD NAPJA Magyarországon 

alkalmából a
2015. április 23-án, csütörtökön 

14 órától kezdődő
„Rejtett értékek a Körös Sárréten”

 című film megtekintésére.
Helye: DÁMK Művelődési Ház

(volt mozi terem)
Belépődíj: nincs

Generációk találkozása a múzeumban! 
A Dévaványai Múzeumbarátok Köre március 23-án hét-

főn délután kézműveskedni hívta és várta az érdeklődő ta-
gokat, gyermekeiket, unokáikat. A délután folyamán több-
féle technikával dolgozhattak az idelátogatók pl: filcből 
tojás varrás, hungarocell tojásdíszítés gyönggyel, szalag-
gal, szalvétatechnika, ablakdísz készítése. A szorgos kezek 
alól sok szép alkotás került ki. Köszönjük az idelátogató 
múzeumbarátoknak és gyermekeknek, hogy jelenlétükkel 
emelték a délután hangulatát. 

Sándor Tünde



FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZÁMÁRA

A fogyatékkal élő emberek önálló 
életvitelének segítésére és megköny-
nyítésére. Saját otthonukban a lakáson 
belüli speciális személyi segítés. Sze-
mélyszállítás – a fogyatékos személyek 
közszolgáltatókhoz, intézményekhez 
való eljutásának segítése.

SZEMÉLYI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Az egészségi állapotnak megfelelő 
egészségügyi, szociális, fejlesztő eszkö-
zökkel és lehetőségekkel a fogyatékos-
ságból eredő hátrányok leküzdésében 
való személyi segítés.

SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLAT

Alapvető személyes szükségleteket 
kielégítő szolgáltatásokhoz, közintéz-
ményekhez, közösségi helyekre való 
elszállítás biztosítására.

• Mozgássérültek
• Látássérültek (vakok és gyengénlátók)
• Hallássérültek (siketek és nagyot- 

hallók)
• Értelmi sérültek
• Autisták
• Halmozottan sérült személyek.

Személyi segítő szolgáltatás kiterjed:

Önellátás kialakítása felnőttkorban, 
fogyatékossá vált személy megváltozott 
helyzetében újra tanulás.

Önálló életvitel kialakítása és fejlesztése
-  az önálló közlekedését,
- a házkörüli munkák elvégzésének 

megtanulását;
-  az önképzés, a művelődési lehetősé-

gek és a sorstársi közösségek megis-
merését;

Rendszeres személyi segítés a lakáson
Pl. egyéni képességek készségek szin-

ten tartásának és fejlesztésének segítése. 
Szellemi és manuális foglalkoztatás, fel-
olvasás, stb.

Személyi segítés - lakáson kívül
A fogyatékos személyeket kívánságuk-

ra munkatársak elkísérik a kért helyekre, 
és ott segítséget nyújtanak részükre.
Személyi segítés térítési díja: 110.- Ft/óra

Szállító szolgáltatás kiterjed:

A közszolgáltatásokhoz, valamint 
az egészségügyi, szociális, kulturá-
lis és egyéb szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés segítése érdekében törté-
nő személy szállítás. pl. polgármeste-

ri hivatal, gyámhivatal, munkaügyi 
központ, NAV, társadalombiztosítási 
szervek, bíróságok, rendvédelmi és 
más hatóságok, háziorvoshoz, szak-
rendelésre, munkaképesség csökkenést 
véleményező és egyéb felülvizsgáló 
szakorvosi  bizottságokhoz, gyógytor-
nára, gyógymasszázsra, fizikoterápiára, 
uszodába, fodrászhoz, kozmetikushoz, 
nappali ellátást nyújtó intézménybe, 
családsegítő és gyermek jóléti szolgá-
lathoz, alsó- közép vagy felsőfokú ok-
tatási intézménybe, átképzést biztosító 
intézménybe, könyvtárba, múzeumba, 
kulturális, szabadidős és sport rendez-
vényekre, érdekképviseleti szervek-
hez, leendő vagy már meglévő mun-
kahelyre, postára, bankba, bevásárló 
központokba és önkiszolgáló boltokba, 
egyéb a fogyatékossággal kapcsolatos 
helyekre (pl. látszerész, segédeszköz 
szakboltokba, stb.).

Személyszállítás térítési díja fogya-
tékkal élők számára: 70.- Ft/km
Személyi szállítást igénybe vehetik 
nem fogyatékkal élők is, ebben az 
esetben a térítési díj: 110 Ft/km.
Kérjük, a szállítás előtt előzetesen 
egyeztessen munkatársunkkal!

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS u. 44.

(Családsegítő Szolgálatban)

Telefon: 06-66/483-010
06-20/770-7315

SÁ-RI programsorozatunk soron követ-
kező állomása a húsvéti ünnepkör volt. 
Több mint egy héten át fogadtuk a csopor-
tokat, osztályokat a múzeum nagytermé-
ben. A foglalkozásokat, mint ahogy már 
megszokhatták az ide látogató csoportok, 
ünnepi ráhangolódással kezdtük. Elhang-
zott egy pár szó a húsvéti ünnepkörről és 
a hozzá kapcsolódó népszokásokról.  Kü-
lönböző technikákkal és eszközökkel kéz-
műveskedtünk életkornak megfelelően. A 
korosztályok széles skálán mozogtak az 
óvodástól egészen a középiskolásig. Az 
óvodásokkal csipesznyuszit készítettünk. A 
nagyobbakkal cserépnyuszit, csibét és hun-
garocell tojásból tollas csibéket. A középis-
kolás lányokkal, szalvétatechnikával készí-

tett faliképet alkottunk. A kézműveskedés 
végén friss gyümölccsel vendégeltük meg 
az osztályokat. A foglalkozások nagyon jó 
hangulatban teltek és a csoportok elégedet-
ten valami aprósággal a kezükben távoz-
hattak. A húsvéti programsorozatunk záró 
momentuma az Óperenciás bábszínház 
színes interaktív előadása volt két alkalom-
mal. Délelőtt az óvodások és az első osztá-
lyosok, délután pedig a második, harmadik 
és negyedik osztályosok élvezhették az 
előadást. A társulat tagjai az előadás végén 
lufival ajándékozták meg a gyerekeket. A 
múzeum dolgozói egy kis vendéglátással: 
rágcsálnivalóval, gyümölccsel készültek 
a gyerekeknek a másik teremben. Bízunk 
benne, hogy jól szórakoztak gyermekek 

és felnőttek egyaránt. Szeretném megkö-
szönni az osztályoknak, hogy ellátogattak 
hozzánk és ismét egy tartalmas másfél he-
tet tölthettünk el együtt! Elkövetkezendő 
programsorozatainkra is várjuk őket szere-
tettel! Végül, de nem utolsó sorban szeret-
ném megköszönni a múzeum dolgozóinak 
fáradhatatlan munkáját.

Sándor Tünde

○ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Dévaványai Hírlap - 19. oldal

○ Húsvéti kézműves foglalkozás és bábszínház a múzeumban



A téli pihenő után ismét a labdarúgásé lesz a főszerep. Csa-
patunk meg is kezdte a tavaszi szezont, amin céljaink semmit 
sem változtak, a biztos bent maradást próbálja a csapat kihar-
colni, és ezen belül a lehető legjobb helyezést. Történt némi 
változás is a keretben, sajnos Nyíri János Budapestre költö-
zött, Panyik Flórián szintén a fővárosban talált munkát. Kálmán 
László kapusunkat is a távoli munkahely miatt kell nélkülözni. 
Ami jó hír számunkra, hogy Somogyi Tamás féléves kitérő után is-
mét dévaványai címeres mezt ölt magára. Valamint új kapus érkezett 
az egyesülethez, Krisán Krisztián személyében. A 26 esztendős ele-
ki hálóőr a két gárda baráti viszonyt ápoló trénerének megegyezése 
alapján került kölcsönbe csapatunkhoz. Mindkét régi és új játéko-
sunknak sok sikert kívánunk. Reméljük, hogy sok örömöt okoznak 
játékukkal. Sajnos nagyon nehéz tavaszi sorsolásnak nézünk elé, ami 
meglátszott az első 2 forduló eredményein. A két bajnok aspiráns 
csapatához kellett látogatnunk, igaz nem vallottunk szégyent. Ami 
még nagyon fájó a csapatnak, hogy Ernyes Róbert az első mérkőzé-
sen, talpcsont törést szenvedett, és nagy valószínűséggel tavasszal 
már nem számíthatunk játékára. A gólerős csatárnak mielőbbi gyó-
gyulást kívánunk!

OROSHÁZI RÁKÓCZI – DÉVAVÁNYA 1-0 (1-0)
Orosháza: 200 néző V.: Barta N.
Dévaványa: Krisán K., Czakó I., (Kovács F.), Séllei L., Furka Zs., 

Molnár J., Kálai B., Adamecz I., Kéki Cs., Somogyi T., Juhász D., Er-
nyes R. (Ungi A. )

Edző: Tagai Attila -  Az első félidő játékával megérdemelten vezetett 
a hazai csapat, ugyan a második félidőben feljavult a játékunk, de ez 
ma pontot nem eredményezett.
Jók: Krisán K., Furka Zs., Adamecz I., Kéki Cs.

A mérkőzés a kitűnő minőségű orosházi műfüves pályán lett lejátszva. 
A hazaiak kezdtek jobban, a 2. percben egy jobbról középre tett labdát 
középen védőink elvétettek, a hazai támadó 12-13 m-ről tüzelt, kapu-
sunk reflex mozdulattal védett. Pár percre rá kapusunk rosszul sikerült 
kirúgását azonnal a védőink mögé tették a bal összekötő helyére, ahol az 
egyedül álló támadó lőtt, de kapusunk javította hibáját és egy gyönyörű 
vetődéssel magabiztosan védett. Csapatunk 15 perc után kezdett éledez-
ni, amit jelzett Adamecz I. lövése 16 m-ről, de a hazai kapus is nagy 
védést mutatott be. Sajnos az első félidő krónikájához hozzá tartozik, 
hogy gólerős támadónk Ernyes R.  bokasérülést szenvedett, és le kellett 
cserélni. Az első félidőben főleg a hazai csapat dominált, de helyzeteket 
meglepő módon az általunk elvesztett labdákból, és kontrákból tudtak 
kialakítani. A 41. percben mi támadtunk, de egyik középpályásunk köny-
nyelműen elpasszolta a labdát, amiből egy jobb oldali kontratámadást 
indítottak a hazaiak, és a tizenhatos sarkánál egy kényszerítő után a 
jobb védő ballal nagy gólt ragasztott a kapunk bal oldalába. A második 
félidőben változott a játék képe, a hazaiak hosszú labdákkal Tasi R.-t 
keresték, mi pedig több rizikót felvállalva támadóbb játékot mutattunk 
be. Az eredménye az volt, hogy előbb Adamecz I., majd Molnár J., és a 
végén Juhász D. hagyott ki egy-egy nagy helyzetet. A félidő közepén a 
játékvezető vállalt magára főszerepet, amikor is Juhász D. lépett ki a vé-
dők közül, de a tizenhatoson belül beérte védője. Szerelni próbálta, ami 
sikeres is volt, de a két játékos a földre került majd csatárunk hamarabb 
felpattant és a kapussal szemben állva lőtt volna, a földön fekvő védő 
egyszerűen kirúgta csatárunk lábát, ami egyértelmű büntető lett volna. 
Összegezvén, egy végig nagy iramú mérkőzésen az első félidőben a ha-
zaiak többet tettek a gólszerzésért több helyzetük volt, a második félidő-
ben viszont csapatunk dolgozott ki több 100%-os helyzetet.

Sajnos gólt nem értünk el belőle, így azt kell mondani, hogy a helyze-
tivel jobban gazdálkodó hazai csapat megérdemelten nyert, egy döntet-
len szagú mérkőzésen. Csapatunk játékát dicséret illeti, mert egy bajnok 
aspiráns otthonában végig nyílt mérkőzést játszott, mind játékban mind 
helyzetekben teljesen egyenrangú félként fejeztük be a találkozót.

KONDOROS – DÉVAVÁNYA 2-0 (0-0)
Kondoros: 250 néző V.: Szűcs Zs.
Dévaványa: Krisán K., Czakó I., Séllei L., Bakó B., Szalai B., (Pálfi 

J.), Furka Zs., (Kálai B.), Adamecz I.,  Somogyi T., Juhász D., (Kovács 
F.), Kéki Cs., Molnár J.

Edző: Tagai Attila - Elégedett vagyok a csapatommal, hiszen csak perceken 
múlott, hogy pontot szerezzünk, a (leendő) bajnok otthonában.

Jók: Az egész csapat
A mérkőzés elején azonnal kirajzolódott, hogy nem ez a 

mérkőzés lesz az, amin dominálni fogunk. Már az első pilla-
nattól kezdve egész pályás letámadást alkalmaztak a hazai- 
ak. Csapatunk viszont rendkívül jól állt a lábán hátul, aminek köszön-
hetően nekünk volt az első helyzetünk. Kéki Cs.-t hagyták őrizetle-
nül jobb oldalon, aki végig száguldott, majd a büntető területhez érve 
lövés helyett keresztbe adást választott, de a passz túl erős volt így 
középen nem érhették el. Nem sokkal később, éppen Kéki Cs. hagy-
ta őrizetlenül a felfutó védőt, aki kapásból lőtt 5 m-ről, de Szalai B. a 
labda elé csúszott és tisztázott. A legveszélyesebb helyzet, egy szöglet 
után alakult ki kapunk előtt, amikor is a 30. perc környékén egy jobbról 
belőtt szögletet  kapura fejeltek, de a  kapunk bal alsó sarkából kitor-
názta  kapusunk (nagy védés volt). Meg kell jegyezni, hogy óriási fö-
lényben voltak a hazaiak a magas labdáknál, beadásoknál, szögleteknél. 
7-8 játékosuk 180 cm-nél magasabb volt, míg nálunk összesen 2-3 játékos 
éri el ezt a magasságot. A félidő viszont nagy hazai labdabirtoklás mellett 
kevés helyzettel csordogált le. A második félidőben is maradt a nagy ha-
zai labdabirtoklás. Egyre többet kockáztattak a hazaiak, amivel több teret 
engedtek a kontráinknak, amiből jóval több volt  a második félidőben, 
sajnos hiába volt többször is, hogy 2-2, 3-3 - ban kontráztunk, a befejezé-
sek, az utolsó passzok rendre nem sikerültek. A kondorosi részről először 
a félidő közepén egy középen elvesztett labdából – az új igazolás Lakatos 
E. – végig vitte az egész térfelünkön, majd a kapus mellett is elhúzta, de 
a gurítását újfent Szalai B. mentette a gólvonalról. Pár percre rá szintén 
Lakatos E. volt a főszereplő, a 20 m-es lövését kapusunk nagy bravúrral 
ütötte ki a léc alól. Az utolsó 10 percre Somogyi T. lehetett volna a fő 
szereplő. Először egyedül tört az ellenfél kapujára, a védő elszámította 
magát és túl futott a labdán szerelés helyett, de játékosunk összecsuk-
lott a büntető területen belül. Természetesen nem volt büntető, de ha 
lábon marad ziccer lehetett volna. Egy percre rá a hazai irányító az 5. 
„bőrt” szerette volna kiosztani, a kapujuktól 18-20 m Somogyi T. labdát 
szerzett tőle, és mehetett volna a kapusra egyből, de a játékvezető min-
denki „meglepetésére” szabadrúgást ítélt kifelé. Az utolsó pár percben 
nagyon beszorultunk, talán már az erőnk is fogytán volt és képtelenek 
voltunk megtartani a labdát, akár néhány passz erejéig is. Így a hazai 
rohamokat megállítani is csak sokszor szabálytalanul tudtuk, ami a már 

○ Labdarúgás
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Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:
 M GY D V
1. Kondoros 19 17 2 0 (80-8)  53 pont
2. Orosházi R  19 13 5 1 (43-12) 44 pont
8. Dévaványa  19 8 2 9 (25-32) 26 pont

Az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Orosházi Rákóczi – Dévaványa 5-3 (2-2)
Gólszerzők: Papp V 2, Gubucz V
Kondoros – Dévaványa 2-1 (2-1)
Gólszerző: Séllei D.

Az ifjúsági csapat jelenlegi állása a táblázaton:
 M GY D V 
8. Dévaványa 19 8 4 7 (63-33) 28 pont

» Folytatás a másik oldalon. »



jelzett magasság különbség miatt mind életveszélyes szabadrúgást ered-
ményezett. Sajnos a 89. percben a bal oldalvonalról, az alapvonaltól 30 
m-re is szabadrúgáshoz jutottak, amit jól tekertek a rövid felé, a hazai 
védő pedig jól érkezett és a hálóba bólintott: 1-0. A hosszabbításban pró-
báltunk támadni, egy nagy bedobással próbálkoztunk a kondorosi kapu 
előtt. A védők kivágták, majd a hazaiak megmutatták milyen a gyors és 
pontos kontra 2-3 húzásból. A kapunk előtt voltak és kíméletlenül góllal 
fejezték be a támadást: 2-0. A középkezdésre már nem volt idő. Csapa-
tunk nagyon lelkesen és jól védekezve játszott, kicsin múlott a bravúros 
pontszerzés.

Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, látogasson el 
az alábbi honlapra: www.devavanyase.gportal.hu 

A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkormányzat, Harmadik Félidő 
Söröző, Parola Mihály, Darvasi Sándor, Mideczki Zoltán, Kőszegi 
János, Czakó István, Tagai Attila, Dr. Nagy László, Prokics László,  
Valach Piroska, Takács Gyula, Váradi Károly, Dékány József, Kiss Ká-
roly és családja, Balogh István, Pervanov Ádám, Fazekas Gyula, Papp 
Marcell, Feke Tibor, Papp Sándor, Pengő Imre, Marton Lajos, Nagy 
Gábor (Kékteve), Vakarcs Sándor, Papp László, Takács István, Kovács 
András, Faragó Zsigmond, Tóbiás Gábor, Vaszkó Imre, Papp Zsig-
mond, Csordás Ferenc, Pálfi János, Furka Lajos, Gyányi Lajos, Mo-
bilimpex Kft. (Zsiványtanya kocsma), Szilágyi Sándor, Magyar Zsolt, 
Bartha Sándor, Takács József, Kéki Gábor, Nagy János, Tóth Lajos, 
Kállai Imréné, Kádár Csaba, Erdős Csaba, Gyányi Norbert, Gyányi Al-
bert, Zeller Sándor, Pesztránszki Zsigmond, Kiss Endre, Barna Sándor, 
Zsila Ferenc, Kisari Tibor, Gyebnár Mihály, Furka Zsolt, Tóth Sándor, 
Vasvári László, Fehér Mihály, Séllei  Róbert.

Adamecz István

○ Labdarúgás
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A Dévaványai Szociális Szövetkezet
továbbra is vállal 

alkalmi kertrendbetételt, rendszeres kertgondozást, 
parlagfű elleni védekezést, bozótirtást, fűnyírást,  favágást, 

ágaprítást, kerítés készítést, festést, javítást, ház körüli 
kisebb kőműves munkákat, járdakészítést, meszelést, 
takarítást, veteményezést, növények, fák ültetését, stb.

Áraink:
Kézi szerszámmal végzendő tevékenység esetén: 500 Ft/óra.

Gépi szerszámmal végzendő tevékenység esetén: 1500 Ft/óra.

Továbbra is a lakosság figyelmébe ajánljuk az általunk 
gyártott betonelem termékeket:

- 40x40x10 cm gyephézagos betonelemek: 400 Ft/db
- 40x60x10 cm gyephézagos betonelemek: 600 Ft/db
- 40x40x5 cm mederlap: 400 Ft/db
- szegélykő: 400 Ft/db
- betonoszlop: 1600 Ft/db.

Ezen termékek megtekinthetők illetve megvásárolhatók a Közös 
Önkormányzati Hivatal udvarán (5510 Dévaványa Hősök tere 1.). 

A kerti munkák elvégzésre a Dévaványai Szociális Szövetkezet képzett 
munkatársai állnak szíves rendelkezésükre.

Bővebb felvilágosítás: +36-70/534-5839

DÁMK Művelődési Ház 2015-ben

 „Gyermeknapi rajzkiállítást”
rendez.

A versenyre három - óvodás, alsó tagozatos, felső 
tagozatos - kategóriában várjuk a gyerekek rajzait.

Témánk: KEDVENC HELYEM DÉVAVÁNYÁN.
Bármilyen technikával készült, névvel,

intézménynévvel és osztállyal, csoportnévvel ellátott 
képet küldhetnek be a jelentkezők. 

Kérjük, a gyermekek egy rajzzal pályázzanak!

Az alkotások beérkezési határideje:
2015. május 15. (péntek), 16 óra.

A beérkezett rajzokból rendezett kiállítás megtekinthető
a DÁMK Művelődési Házban

2015. május 30-án (szombat) 13-18 óráig.

A legjobban sikerült rajzok alkotói díjazásban részesülnek, 
a művek a művelődési ház nagytermében időszakosan 

lesznek láthatók.



Majális az Autós Csárdánál!
A programokon való részvétel INGYENES!

2015. május 1. péntek - 9 órától 
Egész nap színes programokkal várjuk 

kedves vendégeinket, gyermekeket és 
felnőtteket egyaránt!

Ügyességi versenyek • Rekeszmászás
• Légvár • és még sok más program!

Sztárvendégünk: 18 órától MC ATTIKA & SIR ROUND 
(MULATÓS SLÁGEREKKEL)

Retro disco: hajnalig tartó buli Dj. Kozmával
Az idelátogató kedves vendégeket sültkolbásszal, sült csirkecombbal, 

sült burgonyával, főtt csemegekukoricával, 
és nem utolsó sorban HIDEG SÖRREL várjuk!

Minden kedves érdeklődőt 
  szeretettel várunk!

Dévaványai Hírlap - 22. oldal

PÁLINKACEFRE KÉSZÍTÉS ABC-je,
3. Szakmai fórum. A belépés ingyenes!

Szeretettel meghívjuk bérfőzetőinket, érdeklődőket 
szakmai rendezvényünkre 2015. 04. 18-án szombaton. 

Rendezvény helyszíne:
Hárs Hotel Konferencia terem, Gyomaendrőd 

Belépéshez regisztráció szükséges a terem korlátozott 
befogadóképessége miatt (max. 100 fő) 

telefonon: 20-542-5007 vagy
E-mail-en: ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu. 

A rendezvény előzetes programja:
(változtatás jogát fenntartjuk)

• 14:00-14:10 Köszöntő
• 14:10-15:00 2015-ös fejlesztéseinknek a  bemutatása,
 termelési tapasztalatok. Ignácz Tibor 
 Hármas-Körös Pálinka Manufaktúra  
• 15:15-16:00 Gyümölcsaromák fokozása a pálinkagyártás 
 technológiájában
 PhD. Kovács Attila, Budapesti Corvinus Egyetem
• 16:15-17:00 Segédanyagok alkalmazása a profi cefrézésben
 Dr. Kovács István, Kokoferm Kft. ügyv. igazgató
• 17:00-17:10 Birs-pálinka verseny eredmény hirdetése, nevezési
 mennyiség 1 dl
• 17:10-17:20 Tombolasorsolás a kérdőív kitöltői között
• 17:20-20:00 Főzdelátogatás, partnertalálkozó, pálinkakóstolás! 

Szívügyünk a pálinka! 
www.hunigi.hu 

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a 
kedves szülőket, nagyszülőket a

Időpontja: 2015. május 2. (szombat) 15 óra
Helye: DÁMK Művelődési Ház 

Program: Köszöntő
Műsorban fellépnek: Nagycsoportos ovisok, 

a Művészeti Iskola társastánc tanszakának tanulói, 
hallhatnak verset, hangszeres zenét.

Vendég előadó: Csatári Fanni - aki musicalokat énekel
Továbbá: ötletek sminkeléshez, köröm ápoláshoz, 

frizura választáshoz, öltözködéshez, életmód tanácsadás, 
szépségápolás.

17 órától:
Plusz egy felejthetetlen film, 

melyet Önnek/Neked is látnod kell! 
Címe: Anya a pácban - színes, magyarul beszélő,

amerikai vígjáték, 90 perc

A rendezvény: ingyenes

VÁROSI ANYÁKNAPI
ÜNNEPSÉGRE
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§
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

Kiskőrös: 
Kovács Ádám 1. helyezett
Herda Attila 1. helyezett
Feke Szabolcs 2. helyezett
Tímár Zsolt 1. helyezett
Nagy Evelin 3. helyezett
Kecse Roland 2. helyezett

Budapest Diákolimpia:
Nagy Vivien 5. helyezett

Gratulálok versenyzőimnek!

Herda Attila és Kovács Ádám kiváló sporttel-
jesítményükért jutalomkirándulásban részesül-
tek a Szegedi Vadasparkba. Ezúton szeretnénk 
megköszönni Baloghné Berényi Erzsébetnek 
kedvességét.

Kovács Zsolt

○ Birkózó hírek

Nagy Vivien Budapest Diákolimpia női korosztály 5. helyezett.
Gratulálunk!

Szarka Lászlóné

VARRÓNŐ
(Javítások, cipzár csere, stb,)

Varrást vállalok! Házhoz is megyek!
17 óra után és hétvégén egésznap

Telefon: 06-30/571-4746

Ház eladó!

Érdeklődni: Zrínyi u. 137.
Tel.: 06-30/393-5636

A művelődési ház melletti kis épületben
(Dv., Gyöngy u. 6.) 

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 20 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

Tájékoztató megbeszélés:
 2015. április 10.  (péntek) 1700 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Ácsmunkákat
Új tetők készítését, régi tetők 

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

Tel.: 06-30/975-7028

Szántóföldet bérelnék 
Dévaványa környékén!

06-30/487-41-30

Dévaványa, Zrínyi u. 135. sz. alatti 
felújításra szoruló régi paraszt ház
(víz, villany) eladó, 600.000.- Ft.
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Megemlékezés

„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
 sírjára szálljon áldás és nyugalom.”

Katona István halálának 4. évfordulójára  
emlékezik a felesége és a családjai.

Megemlékezés
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
Tóth Bálint halálának 5. évfordulójára.

Szerető családja

Megemlékezés
„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
de lelkünkben örökké Velünk maradtál,
Szeretteid Nélküled élnek, 
de szívünkben megőrizünk Téged.
Fájó szívünk fel-fel zokog Érted, 
örökké szeretünk, nem feledünk Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk Tóth László halálának
 1. évfordulójára. Felesége, lánya, fia, veje, menye, 

unokái és a dédunokája.

Megemlékezés
„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
 lelkünkben örökké Velünk maradtál,
De nélküled nagyon nehéz az élet,
Hisz soha nem feledünk Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk Lánczi József  halálának 
1. évfordulójára.

Felesége Eszter, gyermekei, unokái és 
dédunokái, menye Ildikó.

Megemlékezés

„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.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Papp Béla halálának 8. évfordulójára. 

A gyászoló család

Megemlékezés
„Álmodtál  egy öregkort, csodásat és szépet,                                                            
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,                                      
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. 
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,                                                    
hogy egyszer majd találkozunk Veled!”

Fájó szívvel emlékezünk
Szabó Sándorné Korán Mária halálának

 5. évfordulójára.
Gyászoló család

Gránit, márvány,  műkő síremlékek
Régi síRok felújítása, síRtisztítás, síRok lefedése,

betűvésés, épületmunkák, ablakpárkányok,
kerítés és kéménykalapok készítését vállalom.

Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.

Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő 

Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását, 
fedését, tisztítását.

A síremlékek megtekinthetők 
a temető bejáratánál, a virágüzlet után.

Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.

06-30/565-8786, 06-20/921-6648



Napos és 
előnevelt csirke 
jegyeztethető!

•••
Érd: Csontos Zsigmond

Dévaványa,
 Köztársaság u. 24.

Tel.: 06-70/776-4257,
06-70/362-0164

Dévaványai Hírlap - 25. oldal

Újszülött
2015. 03. 11-én született

szabó Izabella

édesanyja KIncses julIanna,
édesapja szabó attIla.

GratulálunK!

Anyakönyvi hírek
Születések:
Csatári István és Gyányi Éva fia Szabolcs. 
Szabó Attila és Kincses Julianna lánya 
Izabella. Szabó Anna és Murányi Norbert 
fia Benedek. Földi János és Tagai Szilvia 
lánya Aricia Szilvia.

Az elhunytak nevei abban az esetben kerülnek be az 
anyakönyvi hírekbe, ha a hozzátartozó jelzi felénk.

     Újszülött
2015. 03. 14-én született

MurányI benedeK

édesanyja szabó anna,
édesapja MurányI norbert.

GratulálunK!

Bérelnék 5-6 ha 
bármilyen minőségű 
szántóföldet zöldítés 

miatt. Magas áron 
megegyezés szerint!

06-20/952-0237
 Festő szakmunkást 

is keresek! 

Kónya élelmiszer Dévaványa
(Eötvös utca és Szeghalmi Út sarok).

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat nagy áruválasztékkal: 
zöldség, gyümölcs, palackozott italok, kenyér, tej, és egyéb 

élelmiszerek.

Nyitva tartás: Hétfőtől-Vasárnapig: 7-19 óráig
 Kónya István 06-20/412-79-70
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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. Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: 
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/516-1667. Kiadványszer-
kesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiad-
ványszerkesztő: Csatári István.

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2015. Április 20., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni 
a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! Csak 
az április 20-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő 
után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! Megér-
tésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre
Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Május 1.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107

A gyomaendrődi orvosi ügyelet 66/386-520-as számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220

Polgárőrség: 06-30/627-1069, E-on hibabejelentő: 06-80/210-310
Mike Géza szülész-nőgyógyász: 56/550-469

Időpontkérés: kedd 10-12 óra között, rendelés: szerda 10-18 óra

INGATLANKÖZVETÍTÉS - HITELÜGYINTÉZÉS
Lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉDTŐL A HIT ELIG! HI-
TELKÖZVETÍTÉS BÁRMILYEN LAKÁS CÉLRA ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA. 
TELJES BANKI ÜGYINTÉZÉS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN!!! RÉGEBBI , ROSSZ 
KAMATOZÁSÚ HITELEK KIVÁLTÁSA KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL. ÚJ!!! ÁL-
LAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK, ÚJ ÉS HASZNÁLT LAKÁS, CSALÁ-
DI HÁZ VÁSÁRLÁSRA, KORSZERŰSÍTÉSRE JELENTŐS KAMATKEDVEZMÉNYEK-
KEL, MÓDOSULT, KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL!
LAKÁSHITELEK... MOST AZ INDULÓ BANKI KÖLTSÉGEK ÉS A KÖZJEGYZŐI 
DÍJ TELJES ELENGEDÉSÉVEL!!!

A HITELÜGYINTÉZÉS NÁLAM INGYENES!

ELADÓ CSALÁDI HÁZAK DÉVAVÁNYÁN: /irányárak/
2 szoba összkomfort, 2 kazános közp. fütéses ház a Körösladányi úton, 6,5 mó Ft.
3 szoba, teljes komfort, SZÁRAZ vályogház, közp. fűtés,  a Szeghalmi úton  4,8 mó Ft. 
1 szoba, fürdőszobás  /2 db gázkonv./, a Zrinyi úton /bejárat a Május l útról is/  2,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, vegyes fal, gázkonvektoros, a Ságvári út elején 4,5 mó Ft. 
2 szobás, tégla alapon épült, teljes komfortos, szép vályogház, a Széles úton  2,9 mó Ft. 
2,5 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, nagy gazd. épületek, a Bánomkert úton  5 mó Ft. 
3 szoba+hall, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, az Eötvös úton  8 mó Ft. 
2 szobás, teljes komfortos ház /2 db. gázkonvektor/, a Széchenyi út közepén  1,1 mó Ft. 
2 szobás, központi fűtéses, teljes komfortos téglaház, a Körösladányi út közepén  2,5 mó Ft. 
2 generációnak is alkalmas, tetőtér beépítéses ház, 2 kazános fűtés, a Hunyadi úton  14,7 mó Ft.
2 szoba+nappali, teljes komfort, gázkazános közp. fűtés, új radiátorok, a Szeghalmi úton 4,5 mó Ft.
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, blokktégla ház, gázkonv., az Árpád út közepén 4,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, tégla építésű ház /3 db gázkonvektor/, a Tompa úton 3,2 mó Ft. 
3 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a Szeghalmi út közepén 5 mó Ft.
3 szoba+ebédlő, teljes komfort, 2 kazános  fűtés, melléképület, a Jéggyár úton 9,4 mó Ft.
3 szoba+nappali, 2 kazános központi fűtéssel, teljes komfort, melléképület, a Zrinyi úton 10 mó Ft.
2 szobás téglaház, teljes komfortos, 3 db gázkonv., gazd. épületek, a Kisujszállási úton 3,8 mó Ft. 
2,5 szobás, teljes komfortos, felújított ház, 2 kazános közp. fűtéssel, a Zrinyi úton 6,8 mó Ft.
2 szobás, km. téglaház, hőszigetelt, teljes komfort, gázkonvektoros, a Damjanich úton 4,5 mó Ft. 
2 szobás, tégla alapon, vegyes fallal épült, jó állapotú, konvektoros ház, a Kígyó úton 3,2 mó Ft.
2 szoba+ebédlő, közp. fűtés, teljes komfort, tégla melléképület, a Szérűskert út elején 6,2 mó Ft. 
2 szoba, teljes komfort, közp. fűtés, kistégla falazat,  tégla melléképület, a Sarló úton 5 mó Ft.
Lebontásra való vályogházház, 991 m2 szabályos telekkel, a Zrínyi út közepén 400.000 Ft.  

EGYÉB ELADÓ INGATLANOK:
Gyomaendrődön 2+2 félszobás, erkélyes társas lakás az Okt. 6. ltp.-en 7,5 mó Ft.

érDeklŐDnI leHet: Fekete anDrás – teleFon 66/483-464,
vagy 06/20/3901-464 /BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS/

Dévaványa, kölesHalmI út 14.
E-MAIL: feketeandras44@freemail.hu

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!

ÁLLATORVOS
Állatpatika: 630-730, 1700-1730

Dr. Zsíros István
06-30/391-46-05

Egész nap hívható!
Veszettség elleni oltás, kutyák chippezése! 
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim

rendelkezésére!

○ Tisztelt eb tulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Állatorvosi 
Kamara határozata alapján az idei évtől a veszettség 
elleni védőoltást az állat tartási helyén kell elvégeztetni.

▼▼▼

Az oltás érvényességi ideje egy év. A vakcinázás 
megtörténtét az állatorvosnak kötelezően be kell je-
lentetnie az országos eb nyilvántartási adatbázisba. 
Az állategészségügyi hatóság ellenőrizheti az érvé-
nyes oltás meglétét ezen nyilvántartás alapján. 

▼▼▼

Kérünk minden kutyatulajdonost, hogy időben vé-
geztesse el állatorvosával a kötelező veszettség elleni 
védőoltást.

▼▼▼

A 164/2008 (XII.20) FVM rendelet alapján minden 
három hónapos kort betöltött eb oltása kötelező. Az 
oltatlan eb tulajdonosa 15.000-150.000.-Ft-ig terjedő 
élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható.

        Dr. Körömi István    Dr. Zsíros István
  állatorvos      állatorvos








