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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2015. június 23. napján rendkívüli 

ülést tartott. A Képviselő-testület több halasztást nem tűrő 
ügy miatt tartott ülést. 

Elsőként döntött a Dévaványai Közös Önkormányzati Hi-
vatal részére fi nanszírozás címén a köztisztviselők részére 
jutalom kifi zetéséhez 3.563.620,- összegű pótelőirányzatot 
biztosításáról az önkormányzat 2015. évi költségvetés tar-
talék előirányzata terhére. Továbbá, döntött még az önkor-
mányzat gazdálkodási körében alkalmazott közalkalmazottak 
és a munkatörvénykönyv hatály alá tartozók jutalmazásához 
7.301.548,-Ft biztosításáról az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetés tartalék előirányzata terhére. Az önkormányzat 2015. 
évi költségvetés tartalék előirányzatát fenti döntés alapján  
mindösszesen 10.865.168,- Ft-tal csökkent. 

A képviselő-testület második napirendi pontként tárgyalta az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra benyújtott pályázatok önerejének módosítását és döntött, hogy 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 
felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. mel-
léklet II. 4. pont aa), ac), és ad) pontok szerinti „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című projekt 
felhívásra pályázatot nyújt be „Dévaványa óvoda fejlesztések” 
címmel. A pályázat keretében a Dévaványa Eötvös u. 2., és a 
Könyves K. u. 13. szám alatti óvoda fejlesztése valósulna meg, 
mely az épületek új héjazattal történő fedélszerkezet felújítására, 
napkollektoros használati melegvíz előállítással, fűtési rendszer 
hőleadó oldali korszerűsítésére, valamint a tálalókonyhák felújí-
tására irányulna.  A beruházás összköltsége bruttó 14.088.659,- Ft, 
az ehhez szükséges önerőt, azaz 2.113.299,- Ft-ot a képvise-
lő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének fejlesz-
tési céltartalék előirányzata terhére biztosítja.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az ál-
lamháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Ma-
gyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi 
C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac), és ad) pontok szerinti 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatá-
sára” című projekt felhívásra pályázatot nyújt be „Dévaványa 
Kossuth utcai járda felújítása” címmel. 

A pályázat keretében az 1767 és a 1498 hrsz-ú Kossuth utcai 
járda felújítása valósulna meg.  

A beruházás összköltsége bruttó 20.172.045,- Ft, az ehhez 
szükséges önerőt, azaz a 5.172.045,- Ft-ot a képviselő-testület az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének fejlesztési céltartalék 
előirányzat terhére biztosítja.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac), és ad) pontok 
szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című projekt felhívásra pályázatot nyújt be 
„Dévaványán sport infrastruktúra fejlesztése az oktatási intéz-
ményeknél” címmel. 

A pályázat keretében a Dévaványa, Vörösmarty u. 4-6. szám 
alatti általános iskola udvarán található aszfaltos sportpálya fel-
újítása és a Vörösmarty utcai általános iskola tornaterem sport-
burkolatának felújítása valósulna meg. 

A beruházás összköltsége bruttó 18.968.554,- Ft, melyhez a 
szükséges önerőt, azaz a 4.742.139,- Ft-ot a képviselő-testület az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének fejlesztési céltartalék 
előirányzat terhére biztosítja.

A képviselő-testület harmadik napirendi pontként az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia elkészítése tárgyában hozott dön-
tést. A Belügyminisztérium idén 175 megyei jogú városnak és 
járási székhelynek nyújt támogatást Integrált Településfejleszté-
si Stratégia elkészítésére vonatkozóan. A stratégia elkészítése a 
kisebb településeknek nem kötelező és nincs is arról tudomásuk, 
hogy az elkészítéshez támogatás várható-e az államtól, azonban 
az eddig megjelent információk szerint a következő ciklus lénye-
ges pályázataihoz már rendelkezni kell ilyen stratégiával. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Dévaványa Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját elkészítteti.

A képviselő-testület legutóbbi rendes ülését 2015. június 25. 
napján tartotta.

A polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentés el-
fogadását követően rátér a második napirendi pont megtárgyalá-
sára. A meghívóban első napirendi pontként a közrend-közbiz-
tonság helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása szerepelt, de 
a rendőrség képviselői még nem érkeztek meg, ezért javasolta, 
hogy a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tá-
jékoztatóját tárgyalják.  

A dévaványai telephely tanulói létszámadata 226 tanuló. Az 
intézmény személyi feltétele az október 1-jei pedagógus létszá-
munk: 17 főállású pedagógus, két kollégiumi nevelő. Részmun-
kaidős foglalkoztatott egy fő, gyógypedagógusi feladatokat lát 
el. Mindannyian határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező al-
kalmazottak.

Óraadóink száma a szakképzés hangsúlyának növekedésével 
nő, részben a szakos ellátottság biztosítására, részben az alacsony 
óraszámú tárgyak oktatására (fi zika, művészetek, történelem, 
szépészet-kézápolás, ügyvitel, vendéglátás-turisztika; kémia és 
biológia megfelelő végzettségű óraadó jelentkezőnk nem volt, 
ezért ezeket a tárgyakat saját létszámállományban látjuk el).

Több kolléga (angol, szépészet, hegesztő, eladó szakmákban) 
jelentős számú túlórában végzi munkáját (29 – 30 órában heten-
te). Külön köszönet munkájukért!

A technikai dolgozók létszáma 7 fő (2 fő irodai dolgozó,
3 fő takarító, 1 karbantartó, 1 kollégiumi éjszakai felügyelő). 
Az alacsony létszámmal folyamatosan nehéz a takarítás és kar-
bantartás ellátása mind a főépületben, mind a telephelyeken. 
Ennek enyhítésére eredményesen működtetjük a környezeti 
kommandó intézményét: az udvar és az utcafront tisztántartá-
sára. A második félévtől ehhez heti rendszerességgel kapcso-
lódnak a kollégisták is.

Az intézményi tantárgyfelosztásban szerepeltetett tanórák 
ellátásra kerültek. Az oktatás legalapvetőbb tárgyi feltételeit a 
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fenntartók biztosították. A képviselő-testület egyhangúlag fo-
gadta el a beszámolót.

A képviselő-testület harmadik napirendi pontként tárgyalta a 
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
beszámolóját az oktatási szakmai tevékenységről és az intézmé-
nyi működésről. A tájékoztató részletesen taglalja a személyi és 
tárgyi feltételek alakulását, a pedagógiai munkát, továbbképzé-
seket, Diákönkormányzat munkáját, a versenyeket és azokon 
elért eredményeket a kapcsolattartás résztvevőit. A 2014/2015-
ös tanévben 529 dévaványai és 68 ecsegfalvi tanuló volt, akik 
oktatását 54 fő főállású pedagógus látta el. A tanulók 24 csoport-
ban tanultak délelőtt, ebből 22 csoport Dévaványán, 2 csoport 
Ecsegfalván tanult. A napközis csoportok száma összesen 13.
A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a napirendet. 

A képviselő-testület negyedik napirendi pontként tárgyalta 
DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolóját 
az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról. Az óvodai beszá-
molóban olvashatunk az intézmény feladatáról, a gyermeklét-
szám alakulásáról – telephelyi, valamint SNI és BTM bontásban –, 
étkezésre vonatkozó adatokról, óvodai támogatásról, a fejlesz-
tésre járó gyermekekről, személyi- és tárgyi feltételekről, az al-
kalmazotti közösségről, továbbképzésekről, ünnepekről, progra-
mokról az óvodai nyári életről. A képviselő-testület a mindenre 
kiterjedő és kimerítő beszámolót egyhangúlag fogadta el.

A képviselő-testület ötödik napirendi pontként tárgyalta a 
DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár beszámolóját. A beszámoló 
részletesen taglalta a könyvtár alapkövetelményeit és alapfela-
datát. A könyvtár technikai ellátottsága megfelelő. A könyvtár 
rendelkezik a szolgáltatásokhoz szükséges technikai eszközök-
kel: fénymásoló, fax, audio-vizuális eszközök, nyomtató, számí-
tógép, szkenner, stb. A látogatók számára hat számítógép áll ren-
delkezésre, internetes eléréssel. Internethasználat biztosításához 
wifi  routerrel rendelkezünk, így saját eszközzel is lehet dolgozni 
a könyvtárban. Az intézményben jelentős személyi változások 
nem történtek. 

A könyvtár dolgozóinak létszáma 5 fő:
• 1 fő könyvtárvezető
• 1 fő olvasószolgálatos könyvtáros
• 1 fő gyermekkönyvtáros
• 1 fő feldolgozó könyvtáros és gazdasági ügyintéző
• 1 fő kulturális közfoglalkoztatott
• 1 fő takarítónő

A dolgozók a saját munkaterületükön kívül minden munkafo-
lyamatot ismernek, el tudnak látni, így helyettesítési problémák 
nem merülnek fel.  A könyvtár tárgyévben beszerzett leltárba 
vett állománya 1047 egység, értéke 2.559 eFt. A könyvtár állo-
mánya áll 35841 könyvből, 665 hangdokumentumból (Hang- és 
CD lemez, hangkazetta, hangoskönyv), 240 képdokumentumból 
(dvd). A képviselő-testület a mindenre kiterjedő és kimerítő be-
számolót egyhangúlag fogadta el.

A képviselő-testület hatodik napirendi pontként tárgyalta a 
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézmény-
egységének beszámolóját a szakmai munka eredményességéről, 
a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről. A beszámolóban 
olvashatunk a részletes feladatokról, az intézmény egyéb tevé-
kenységéről, a telephelyről, a kiállítóhelyről, személyi feltéte-

lekről, raktározásról, állagvédelemről, milyen állandó, illetve 
időszaki és külső helyszínes kiállításokat, valamint rendezvé-
nyeket rendezett az intézmény. A képviselő-testület a beszámolót 
egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület hetedik napirendi pontként rátért a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára. Az egyenlő bánás-
módról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi 
programokról. Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint a települési 
önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi prog-
ramot fogad el. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2013. június 27-én megtartott ülésén a 268/2013.(VI.27.) 
számú Kt. határozatával elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramot, amelyet 2 évente felül kell vizsgálni. A képviselő-testület a 
megtárgyalt és felülvizsgált HEP-et egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület nyolcadik napirendi pontként az önkor-
mányzat 2015. május 31-ei pénzügyi helyzetéről és a várható 
bevételek kiadások alakulásáról szóló tájékoztatót tárgyalta. Az 
önkormányzat 2015. évi költségvetését a februári testületi ülésen 
fogadták el, amely már egy alkalommal módosításra került, a fő 
összeg 1.334.780.000,- Ft-ról 1.947.125.000,- Ft-ra módosult, a 
növekedést a maradvány indokolta. Az önkormányzat pénzügyi 
helyzete stabil, a helyi adóbevételek egyre szűkebbek.  Az év 
végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, 
amelyek alapvetően befolyásolják a költségvetést. A napirend el-
fogadása előtt Szűcsné Horvát Margit gazdálkodási irodavezető 
kért szót, melyben tájékoztatott mindenkit, hogy június 30-ával 
munkaviszonya megszűnik és nyugdíjba vonul. Kíván a testü-
letnek, az intézményvezetőknek további jó munkát és kívánja, 
hogy a település fejlődése érdekében hozzanak jó döntéseket, in-
tézkedéseket, ahogyan azt tették eddig is. Valánszki Róbert pol-
gármester egy csokor virág kíséretében köszönte meg az iroda-
vezetőnek munkáját és elmondta, hogy az itt eltöltött évtizedek a 
település javát, fejlődését szolgálták, az irodavezető nélkül nem 
lenne ilyen stabil az önkormányzat pénzügyi helyzete.

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület kilencedik napirendi pontban 2015. szep-

tember 1-jétől bevezetendő gyermekétkeztetés térítési díjairól 
szóló kérelemre tért rá. Az étkeztetési térítési díj módosítását 
már a 2015. január 29-én megtartott ülésen tárgyalta a képvise-
lő-testület, akkor döntés nem született, mivel az alábbi jogsza-
bály 2015. január 1-jétől hatályos, de az előírásait 2015. szep-
tember 1-jétől kell alkalmazni: „A közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról” szóló 37/2014.(IV.30.) 
EMMI rendelet. Az előterjesztésben bemutatta az irodavezető 
a jelenleg alkalmazott térítési díjakat, valamint tervezett díja-
kat. Az előterjesztéshez mellékelve van a kérelem, amelyben 
a tervezett emelés mértéke 6 %. A rendelettervezet az előter-
jesztés mellékletét képezi, a rendelet elfogadása esetén azt 
2015. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. A képviselő-testület 
egyhangúlag megalkotta a gyermekétkeztetési térítési díjakról 
szóló rendeletét.

A képviselő-testület tizedik napirendi pontban az önkormány-
zat saját tulajdonát képező termőföldek értékesítéséről döntött.
A termőföld területek értékesítésre történő kijelölésénél a 2 hek-
tárnál kisebb maradvány és szórvány területeket vették fi gye-
lembe és ez alapján készült el az előterjesztés. 



Dévaványai Hírlap - 5. oldal

A kijelölés, szántó művelési ágú mezőgazdasági ingatlanokat 
tartalmaz. A termőföldterületek értékesítésre történő kijelölé-
sénél fi gyelembe vették a képviselő-testület 8/2011.(IV.1.) ön-
kormányzati rendeletében foglaltakat. Az elidegenítésre kijelölt 
ingatlanok természetben a település külterületi közigazgatási te-
rületén találhatóak. 

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült forgalmi értékének 
megállapítását két módon vették számításba 35.000,- Ft/ Ak és 
650.000,- Ft/hektár érték, mint induló licit árat. 

A képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgy (termő-
föld) elidegenítésre való kijelölése során a vagyontárgy jellegé-
től és a hasznosítás módjától függően dönt a versenyeztetési for-
máról (pályáztatás, árverés). Az önkormányzati vagyonról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 16. §-ban foglaltak 
alapján az értékesítésre felajánlott önkormányzati tulajdonú ter-
mőföldek piaci értékét – ingatlanforgalmi szakértő, értékbecslő 
által készített – forgalmi értékbecslés alapján kell minden eset-
ben megállapítani és csak azt követően kerülhetnek az ingatla-
nok meghirdetésre. 

Az értékbecslés elkészült. Azon ingatlanoknál, ahol az arany-
koronánkénti értékbecslés eredményeként magasabb az ingatlan 
értéke, mint a hektárértéken számolva, ott az aranykorona értéket 
kell fi gyelembe venni, mint induló licitértéket. A képviselő-tes-
tület egyhangúlag döntött az árverésen történő értékesítésről.

A képviselő-testület tizenegyedik napirendi pontban megtár-
gyalta az önkormányzat saját tulajdonát képező termőföldek 
tartós haszonbérbe adását. Az önkormányzat tulajdonát képe-
ző 01423/14 hrsz.-ú szántó művelési ágú, 11.2897 ha területű, 
106,35 Ak értékű, külterületi ingatlan hasznosítása sem haszon-
bérlettel, sem saját műveléssel nem volt megoldva. A képvise-
lő-testület egyhangúlag döntött, hogy a területet haszonbérletre 
licitálás útján meghirdeti.

A képviselő-testület tizenkettedik napirendi pontban egyhan-
gúlag az önkormányzat tulajdonát képező 14 db belterületi ingat-
lanát pályázati úton történő eladásának meghirdetéséről döntött.

A képviselő-testület tizenharmadik napirendi pont megtárgya-
lásakor egyhangúlag a 80/2015.(III.26.) Dv. Kt. számú határoza-
tát az alábbiak szerint módosította:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület 
részére a 2015-ös évben, mint természetbeni juttatás, kifi zeti a 
Nyugdíjas ház közüzemi számláit, amit az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata jogcímen 
betervezett. 

A képviselő-testület tizennegyedik napirendi pontban a Be-
szerzési Szabályzatot tárgyalta meg és egyhangúlag döntött an-
nak elfogadásáról.

A képviselő-testület a tizenötödik napirendi pont megtárgya-
lásakor úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az emberi erőfor-
rások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben – meghirdetett „közművelődési ér-
dekeltségnövelő támogatására” elnevezésű pályázati felhívá-
sára. A beruházás összköltsége bruttó 6.524.793,- Ft, az ehhez 
szükséges önerőt, azaz a 652.480,- Ft-ot a képviselő-testület az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének fejlesztési céltartalék 
előirányzata terhére biztosítja.

A képviselő-testület visszatér az első napirend a közrend-köz-
biztonság helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalására, mi-
vel időközben megérkezett Oltyán Sándor kapitányságvezető. 
Oltyán Sándor r. alezredes, kapitányságvezető köszöntötte az 
ülés résztvevőit és elmondta, hogy a kapitányság általános fel-
adatai mellett kiemelt feladatként látták el áprilisban az ország-
gyűlési választások, májusban az európai uniós választások és 
októberben a helyi önkormányzati választások biztosításával 
kapcsolatos teendőket, amelyek esemény nélkül végrehajtás-
ra kerültek. A beszámolóban látható, hogy a rendőri eljárásban 
regisztrált bűncselekmények száma Dévaványa területén az 
előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutat. A közterületen 
elkövetett bűncselekmények száma a korábbi évekhez viszonyít-
va csökkent. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmé-
nyek nyomozáseredményességi mutatója az elmúlt 5 év viszony-
latában folyamatos emelkedést mutat. 2014. évben 64,3 %-os 
volt a mutató.  A tulajdon elleni szabálysértések felderítésére 
vonatkozó mutató 30 %-os. A dévaványai rendőrőrs szépen 
kivette a részét ebben a munkában is. Az elővezetések végre-
hajtásánál növekedés tapasztalható az elrendelések számában.
A jelentős emelkedés jogszabályi változásnak tudható be, hi-
szen a Szabálysértési törvény a helyszíni bírság be nem fi zetése 
esetén annak szabálysértési elzárásra átváltoztatását írja elő. Az 
elővezetéseket többnyire a rendőrség, a bíróság, ügyészség, ön-
kormányzati, vagy egészségügyi szervek rendelik el. Kiemelten 
kezelik a termény- és falopásokat. A családon belüli erőszakhoz 
kapcsolódó rendőri intézkedés felelősségteljes döntéshozatalt 
jelent számukra. Az értékelt időszakban 3 esetben éltek az ideig-
lenes megelőző távoltartás elrendelésével. Minden esetben, ami-
kor az intézkedő rendőr családon belüli erőszakra utaló jeleket 
észlelt, az illetékes gyermekjóléti intézmény felé jelzéssel élt. 
Elmondja, hogy gyermek jelenlét miatt 5 esetben tettek jelzést. 
Elmondja, hogy az önkormányzattal továbbra is jó és folyama-
tos a kapcsolat. Igyekszenek kölcsönösen segíteni egymás mun-
káját. Jó a munkakapcsolatuk a gyámügyi irodával, a családse-
gítő-szolgálattal, a védőnői szolgálattal. Több éve kialakult jó 
munkakapcsolat van a Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai 
Tájegységének természetvédelmi őreivel. Közös járőrszolgá-
latra 2014. évben 4 alkalommal, 4 fővel, 16 órában került sor.
A közös munka segítése érdekében együttműködési megállapo-
dást kötöttek.  A képviselő-testület a tájékoztatót jóváhagyólag 
egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület rátért a tizenhatodik napirendi pont meg-
tárgyalására, amely az önkormányzat saját művelésében lévő 
179 ha összterületű földterületein termelt mezőgazdasági növé-
nyek (napraforgó, kukorica) betakarítására, tisztítására-szárítá-
sára, tárolására  vonatkozó helyi beszerzési eljárásra beérkezett 
ajánlatokról döntéshozatal. A képviselő-testület egyhangúlag az 
alábbi döntést hozta a „Dévaványa Város Önkormányzat tulaj-
donát képező földterületein termelt növényállományok beta-
karítására, tisztítására-szárítására és tárolására vonatkozó helyi 
beszerzési eljárása” című tárgyban indított beszerzési eljárásra:

Földesi Ferenc (5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 115.) egyéni 
vállalkozó ajánlattevőnek az ajánlatkérés 1-es részére az ajánlat-
tételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát, 

az AGRODÉVA Kft. (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 4.) aján-
lattevőnek az ajánlatkérés 2-es részére az ajánlattételi határidő 
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lejártáig benyújtott ajánlatát, valamint Szűcs Tibor Imre (5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) egyéni vállalkozó ajánlattevőnek 
az ajánlatkérés 1-es, 2-es és 3-as részeire az ajánlattételi határidő 
lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyil-
vánítja. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Déva-
ványa Város Önkormányzat tulajdonát képező földterületein ter-
melt növényállományok betakarítására, tisztítására-szárítására 
és tárolására vonatkozó helyi beszerzési eljárása” című tárgyban 
indított beszerzési eljárásra az AGRODÉVA Kft. (5510 Déva-
ványa, Széchenyi u. 4.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő 
lejártáig benyújtott, az ajánlatkérés 1. és 3. részeire vonatkozó 
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a „Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 
földterületein termelt növényállományok betakarítására, tisztítá-
sára-szárítására és tárolására vonatkozó helyi beszerzési eljárása” 
című tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Szűcs 
Tibor Imre (5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) egyéni vállalko-
zónak az ajánlatkérés 1-es, 2-es és 3-as részeire adott, az alábbi 
táblázatban részletezett ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.

 

Munka megnevezése
Ajánlati ár

No Áfa Bo

Rész
Napraforgó aratása szárzúzással (Ft/ha) 19. 500,- Ft 5. 265,- Ft 24. 765,- Ft

Kukorica aratása szárzúzással (Ft/ha) 19. 500,- Ft 5. 265,- Ft 24. 765,- Ft

Tisztító-szárító üzem telephelyre 
szállítás (Ft/to/km)

130,- Ft 35,- Ft 165,- Ft

Rész
Napraforgó tisztítása (Ft/to) 2. 900,- Ft 783,- Ft 3. 683,- Ft

Napraforgó szárítása 8 %-ot megh-
aladó víztartalom esetén (Ft/to/víz%)

1. 300,- Ft 351,- Ft 1. 651,- Ft

Kukorica tisztítása (Ft/to) 2. 500,- Ft 675,- Ft 3. 175,- Ft

Kukorica szárítása 14,5 %-ot 
meghaladó víztartalom esetén (Ft/
to/víz%)

1. 300,- Ft 351,- Ft 1. 651,- Ft

Rész
Tisztító-szárító üzem telephelyről 
szállítás (Ft/to/km) 150,- Ft 41,- Ft 191,- Ft

Learatott gabona, illetve napraforgó 
tárolása (Ft/to/hó) (amely tartalmazza 
elszállításkor a kitárolás költségét is).

300,- Ft 81,- Ft 381,- Ft

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a „Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát 
képező földterületein termelt növényállományok betakarítására, 
tisztítására-szárítására és tárolására vonatkozó helyi beszerzési 
eljárása” című tárgyban indított beszerzési eljárást az ajánlat-
kérés 1-es, 2-es és 3-as részei vonatkozásában eredményesnek 
nyilvánítja. 

A képviselő-testület a tizenhetedik napirendi pontban tárgyalta 
a Dévaványai Hírlap megjelenésének változtatását. A Dévavá-
nyai Hírlap szerkesztősége nevében Diósné Ambrus Erzsébet 
DÁMK igazgatója, azzal a javaslattal élt a képviselő-testület 
felé, hogy a Dévaványai Hírlap megjelenése minden hónap má-
sodik pénteki napjára tevődjön át, így a lapzárta a megjelenést 

megelőző hét hétfője lesz. Javaslatát a testület döntéséhez kö-
tött határozatok, felhívások, testületi beszámolók megküldésére 
jelenleg rendelkezésre álló rövid idővel indokolta. A képvise-
lő-testület egyhangúlag döntött, hogy 2015. augusztus 1. nap-
jától az újság megjelentetését minden hónap második pénteki 
napjára módosítja.

A képviselő-testület a tizennyolcadik napirendi pontban tár-
gyalta a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2015. június 
8-án levelében megvételre felajánlott az Alföldvíz Regionális 
Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság-
ban tulajdonát képező részvényeinek egy részét. Nagyszénás 
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában 2049 db, egyenként 
14.000,- Ft névértékű részvény van. A részvények eladási ára 
– képviselő testület döntésétől függően – várhatóan a névérték 
lesz. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata kérése, hogy 
Dévaványa Város Önkormányzata nyilatkozzon arról, hogy ér-
deklődik-e a részvények megvásárlása iránt. A képviselő-testület 
egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kívánja megvásárolni.

A képviselő-testület a tizenkilencedik napirendi pontként bí-
rálta el a „Csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartásához, fel-
újításához szükséges vízjogi létesítése engedélyek beszerzésére” 
vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokat. 
A képviselő-testület egyhangúlag döntött, hogy Dévaványa Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csapadékvíz-elvezető 
csatornák karbantartásához, felújításához szükséges vízjogi lé-
tesítése engedélyek beszerzése” című tárgyban indított beszer-
zési eljárásra érkezett Puvir Kft. (5700 Gyula, Eötvös u. 17.), 
Berpromer Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I./4.) és a 
Korintosz Kft. (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 7-9. E/10.) aján-
lattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a „Csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartásához, 
felújításához szükséges vízjogi létesítése engedélyek beszerzé-
se” című tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 
Berpromer Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A.I./4.) bruttó 
10.020.300,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a „Csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartá-
sához, felújításához szükséges vízjogi létesítése engedélyek be-
szerzése” című tárgyban indított beszerzési eljárást eredményes-
nek nyilvánítja. 

A képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását kö-
vetően rátért a bejelentésekre, ahol többek között döntött Déva-
ványa belterületén térfi gyelő rendszer kialakítására vonatkozó 
helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról, 2015. 
szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai 
Mobilitási Hét kampányhoz való csatlakozásról és 2015. szep-
tember 18-án Európai Autómentes Nap szervezéséről. Hozzá-
járulását adta a Dévaványai Általános Művelődési Központ 
igazgatójának, hogy határozatlan időre szóló bérleti szerződést 
kössön a Dévaványa, Vörösmarty u. 4-6. sz. alatti iskolaépü-
let szerződésben meghatározott helyiségeinek hasznosítására 
a SZILTOP Nonprofi t Kft.-vel (2011 Budakalász, Erdőhát u. 
84.), amennyiben a Báthori István Gimnázium Dévaványai 
Tagintézmény 2015. szeptember 1. napjával kezdődő tanévre 
osztályt indít.
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A képviselő-testület 2015. július 3. napján rendkívüli ülést 
tartott. A képviselő-testület több halasztást nem tűrő ügy miatt 
tartott ülést. 

Elsőként egyhangúlag döntött a közbeszerzésről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény. 33.§ (1) bekezdés alapján Dévaványa Város 
Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervét mó-
dosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

Második napirendi pontként került megtárgyalásra a „KEOP-
2015-5.7.0. – Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó projekt kereté-
ben a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

A képviselő-testület a 259/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. határo-
zatával döntött arról, hogy a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva a konvergen-
cia régiókban” című projekt felhívás adta lehetősséggel él és pá-
lyázatot kíván benyújtani. A pályázat keretében a Békés Megyei 
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási Egy-
sége 5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 2. szám alatti és az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 5510 Dévavá-
nya, Bem J. u. 4. szám alatti épületek energetikai (nyílászáró-
csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés) 
korszerűsítését kívánta volna megvalósítani. 

Az önkormányzat a pályázatot határidőre benyújtotta. A pályá-
zat eredménytelenségéről az önkormányzat 2015. április 10-én 
tájékoztatást kapott. A Kormány Környezet és Energia Operatív 
Program keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez, kö-
telezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez 
történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia 
Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányha-
tározatok módosításáról szóló 1357/2015.(VI.2.) Korm. hatá-
rozata értelmében Dévaványa Város Önkormányzata a KEOP-
2015-5.7.0. kódszámú pályázati felhívás értelmében bruttó 
150.000.000,- Ft támogatásra jogosult. 

Jelen projekt keretében megvalósítandó beruházás az érintett 
ingatlanok épületenergetikai (nyílászárócsere, hőszigetelés) kor-
szerűsítésére irányul. 

Az említett kormányhatározat értelmében a kedvezményezett-
nek a kivitelezésre és egyéb feladatok ellátására vonatkozóan 
2015. július 31-ig hatályba lépett vállalkozási/megbízási/terve-
zési szerződésekkel kell rendelkezni. 

Az önkormányzatnak a kivitelezésre vonatkozóan feltételes 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. 

Jelen pályázat keretében megvalósítandó beruházás tervezett 
kiviteli összköltsége nettó 105.000.000,- Ft, így a közbeszerzé-
sekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alap-
ján az önkormányzat, mint ajánlatkérő hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, mivel az építési beruhá-
zás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot. 

A kivitelezésre vonatkozóan elkészült ajánlattételi felhí-
vást – az önkormányzat közbeszerzési szabályzata értelmé-
ben – annak megjelentetése előtt az Ajánlatkérőnek jóvá kell 
hagynia, melyet az előterjesztéshez mellékeltek. A Közbeszer-
zési Szabályzat értelmében az ajánlatra felkért vállalkozások 
listáját is el kell fogadnia a képviselő-testületnek, amelyek a 
következők: 

Németh Nyílászáró- Gyártó- és Forgalmazó Kft.
(5502 Gyomaendrőd, Fő u. 81/1.)
Proszerv Kft. (5600 Békéscsaba, Luther u. 12. II. em. 220. )
Hartmann Kft. (5600 Békéscsaba, Berényi út 73.)

A képviselő-testületnek szükséges volt dönteni a pályázat ke-
retében ellátandó egyéb tevékenységekre (projektmenedzsment, 
műszaki ellenőrzés, tájékoztatás és nyilvánosság) vonatkozó 
ajánlattevői kör elfogadásáról.  

A feladatok ellátására vonatkozóan az alábbi vállalkozásokat 
javasolják felkérni ajánlattételre: 

Projektmenedzsment:
MARKI Consulting Kft. - 5600 Békéscsaba, Felsőkörös sor 78.
Békéscsabai Városfejlesztési Kft. - 5600 Békéscsaba,
    Szent István tér 7.
B-Team Projekt Kft. - 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 1. 1/3.
Mérnök, Műszaki ellenőr:
Kontroll-Centrum Kft. - 5553 Kondoros, Őr u. 36.
ZÉTÉ Kontroll Kft. - 5553 Kondoros, Áchim utca 46.
Verker Kft. - 5553 Kondoros, Csabai út 49. 
Tájékoztatás és nyilvánosság:
Moldván János e.v. - 5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.
Lepker Kft. - 5310 Kisújszállás, Béla Kir. u. 21.
VIP Marketing Média Kft. - 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 43.

A képviselő-testület egyhangúlag döntött a fentiekben.

A képviselő-testület a harmadik napirendi pontban tárgyal-
ta Dévaványa Város Gyermekjogi Stratégiáját. A képvise-
lő-testület a 157/2015.(V.7.) Dv. Kt. határozatával úgy dön-
tött, hogy pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkársá-
ga és az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványa által kiírt 
Gyermekbarát település díj felhívásra. A pályázat benyújtá-
sához szükséges a helyi gyermekjóléti-gyermekjogi straté-
gia elfogadása. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 
Stratégiát.

A képviselő-testület a negyedik napirendi pontban tárgyalta a 
közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. §-a alapján – a Kormány ajánlásának fi gyelem-
bevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet 
elrendelését. A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta a 
2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletét.

A képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását kö-
vetően rátért a bejelentésekre, melyben először a Dévaványai 
Sportegyesület jóga szakosztály vezetőjének Vargáné Molnár 
Tündének kérelmét tárgyalta és egy tartózkodással úgy döntött, 
hogy a Dévaványai Sportegyesület jóga szakosztályának részére 
2015. július 4-én tartandó Nőijóga minitanfolyam megrendezé-
séhez ingyenesen biztosítja a Dévaványai Általános Művelődési 
Központ hangverseny termét.

A képviselő-testület júliusban szünetet tart, legközelebbi ülé-
sét 2015. augusztus 20. napján tartja, melynek keretében ünne-
pi megemlékezésre és a „Dévaványáért” kitüntetés átadására 
kerül sor.
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Polgármesteri tájékoztató
Hamarosan új helyen működik

a nőgyógyászat

Legfontosabb céljaim egyikének tartom, hogy Déva-
ványa egészségügyi helyzetét javítsam és az alapvető 
egészségügyi szolgáltatásokat minél könnyebben elér-
hetővé tegyem. A Gyomaendrődi Képviselő-testület-
tel megkezdett tárgyalásokat lezártuk, minek eredmé-
nyeként hozzájárultak, hogy a gyomaendrődi Városi 
Egészségügyi Intézmény telephelyként dévaványai 
kirendeltséget hozzunk létre. A következő lépésként 
egy korszerű, a szigorú jogszabályokat kielégítő szak-
rendelő kialakításába kezdtünk a Városi Strandfürdő 
és Gyógyászatunk épületében. A szakrendelőt először 
a reumatológus és a nőgyógyász szakorvosaink ve-
szik birtokba, majd a szükséges engedélyeket meg-
szerzését követően további három szakrendelést (bőr-
gyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet) tervezünk 
heti egy-egy alkalommal beindítani. A Nőgyógyász 
jelenlegi rendelőjébe, annak felújítását követően az új 
háziorvos költözik.

Nyári diákmunkaprogram 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is csatlakoztunk a 
nyári diákmunkaprogramhoz, melynek keretében le-
hetőséget teremtünk a fi ataloknak a nyári szabadidő 
hasznos eltöltésére, illetve zsebpénzük megkeresésére.
A programban azok a nappali tagozatos diákok vehet-
nek részt, akik a program kezdő időpontjában – július 
1-jén – már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor – 
augusztus 31-én – pedig még nem múltak el 25 évesek. 
Tavaly egész nyáron 25 diákot tudtunk foglalkoztatni, 
idén a járás legnagyobb létszámát kaptuk meg, így 67 
főt sikerült egy hónapi munkára felvennünk. A diákok 
a közös önkormányzati hivatalnál vagy önkormányzati 
fenntartású intézményeknél kapnak munkalehetőséget, 
segítenek az adminisztrációs és informatikai feladatok 
ellátásában, gyermeknevelési feladatokban, rendezvé-
nyek megszervezésében, lebonyolításában.

50 éves a Dévaványai
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület

A neves alkalmat a nyugdíjas kör tagjai több mint 200 
meghívott vendég társaságában ünnepelték meg júli-

us egyik legforróbb hétvégéjén a dévaványai Strand-
fürdő területén. Az egybegyűlteket Valánszki Róbert 
polgármester köszöntötte, aki a generációk közötti 
együttműködés fontosságáról, az időseket megillető 
tiszteletadásról, és nehéz korokban végzett szorgal-
mas munkájuk elismeréséről beszélt. A színvonalas 
rendezvényen ebéddel, szórakoztató előadásokkal és 
Fazekas Rozika művésznő zenei előadásával várták 
észak-békés 17 nyugdíjas klubjának tagjait.

Városnapi forgatag volt Dévaványán

Július 10-12-én tartották Dévaványán a Városna-
pi Ünnepséget, mely idén a VI. Dévaványaiak Vi-
lágtalálkozója programsorozattal is gazdagodott. A 
háromévente megrendezésre kerülő világtalálkozót 
a világ minden pontjáról érkező vendégek megtisz-
telték, akiket színes programokkal vártak. Többek 
között koncertekkel, hagyományőrző és ismeretter-
jesztő előadásokkal, kiállításokkal, strandolással, ki-
rándulással, városnéző kisvonattal és marhagulyással 
várták a hazalátogatókat és a helyieket. A háromnapos 
városnapi programokon olyan neves előadók léptek 
fel, mint Demjén Ferenc, Vastag Csaba, Keresztes Il-
dikó, a Neoton Família sztárjai, a 100 Folk Celsius és 
Kaczor Feri. A város legnagyobb rendezvénysorozatát 
becslések szerint mintegy 10 ezer néző látogatta.

Családbarát Önkormányzatokat díjaztak

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 2005 
óta azoknak a városoknak adja át a „Családbarát Ön-
kormányzat” Díjat, melyek intézkedéseikkel, támoga-
tásaikkal a családos közösségeket erősítik és könnyeb-
bé teszik a gyermeknevelést a hétköznapokban. Az első 
díjátadó óta harminc település kapott kitüntetést. Idén 
8 települést díjaztak, megyénkből egyedül Dévavá-
nyát, így már másodszorra nyertük el a kitüntető címet.
A város önkormányzatát a NOE a családoknak, 
gyermekeknek és civil szervezeteknek nyújtott 
támogatások, szervezett programok és a minden 
intézkedésben megjelenő családbarát szemlélet 
miatt találták méltónak a Családbarát Önkor-
mányzat Díjra.

Valánszki Róbert
polgármester
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Múzeumi gyermektábor 2015. július 13 – 17-ig.

Július közepén, egy héten át gyermekzsivajtól volt han-
gos a múzeum. Hagyományainkhoz híven a múzeumba-
rátok köre szervezésében az idén is itt rendeztük meg a 
múzeumi gyermektáborunkat „Zötyög a taliga” címmel. 
Érkeztek hozzánk a helyi gyerekeken kívül Pestről, Békés-
csabáról és más városokból dévaványai kötődésű unokák, 
már visszajáró táborozók. Nagy szeretettel várt mindenkit 
a „Varázs-garázs”.

A hét a közlekedésről, közlekedési játékokról, utazásról, 
vidám együttlétről, sok-sok játékról, kézműveskedésről 
szólt. Hétfőn ismerkedtünk, csapatokat alakítottunk, ga-
rázs neveket, rendszámokat terveztünk. Készítettünk saját 
tervezésű járgányokat, ismerkedtünk a közlekedés történe-
tével. Komponáltunk hozzá illő tábori dalokat, rigmusokat.   

Kedden Gyomaendrődre utaztunk sétahajózni a Körö-
sön. Magunkkal vittük a kis dió csónakjainkat is, hogy 
vízre engedhessük őket. Megcsodálhattunk közelről egy 
igazi permetező repülőt, megmászhattunk egy közel száz 
éves úthengert, kipróbálhattunk mezőgazdasági gépeket. 
Az Erzsébet ligeti kilátó és Lombkorona sétány lenyűgö-
zött bennünket. Hát még a délutáni palacsinta! Köszönjük 
a szülőknek!

Szerdán valóban zötyögött a taliga. Traktorral, lovas ko-
csikkal indultunk útnak a város határába a Jenei birtokra 
és a repülőtérre, megnézni a repülőket, sárkányrepülőket, 
gépeket. Köszönjük a lehetőséget, a kedves fogadtatást. 

Visszafelé a Bartha tanyán láttak minket vendégül. Meg-
csodáltuk az állatokat, kipróbálhattunk traktorokat. Mire 
elbúcsúztunk még a póninak is gyönyörű frizurát fontak a 
lányok. A határban vizes játékokkal, óriásbuborék készí-
téssel hűsítették magukat a gyerekek. 

Délután ügyességi játékokat játszottunk, kézművesked-
tünk, elfogyasztottuk a fi ncsi kemencében sült kenyérlán-
gost, amit Kozmáné Terike a TÉDE kis csapatával sütött 
nekünk. Hálásan köszönjük! Este igazi családias hangu-
latban zajlott a szalonnasütés. Közel százan vacsoráztunk, 
beszélgettünk, szórakoztunk együtt. 

Csütörtökön, az iskola udvarán elkészített akadálypályán 
bizonyíthatták kerékpáros, görkoris ügyességüket a tábo-
rozóink. A próba után jólesett a fagyizás a nagy melegben. 
Délután gőzerővel készültünk a táborzáró mókás felvonu-

lásra. Rendőrségi felvezetéssel, Zoli bácsi táborozók által 
megfestett autójával, a fantáziánk szülte járgányainkkal, 
kistraktorokkal, kerékpárokkal, görkorival keltettünk némi 
zajt a Fő tér körül. A gyerekek, felnőttek egyaránt nagyon 
élvezték. Mire visszaértünk Vargáné Irénke és a Hagyo-
mányőrző Nők Egyesületének szorgos kis társasága fi no-
mabbnál-fi nomabb kalácsokat varázsolt nekünk a kemen-
céből uzsonnára. Hogy ízlett-e? A látvány magáért beszélt. 
Nagyon köszönjük!

Pénteken a hagyományainkhoz híven buszos kirándulás-
ra mentük. Egyik úti célunk Hajdúszoboszlón a Műszaki 
Mezőgazdasági Gépkiállítás megtekintése volt. Délben, 
Debrecenben egy nagyerdei étteremben ebédeltünk, majd 
az AGORA Tudományos Élményközpontban jártunk. Ter-
mészetesen itt sem hiányozhatott a programból a fagyizás 
és a hűsítő játék a szökőkutaknál. Azt hiszem mindannyian 
jól éreztük magunkat. Sokan már a jövő nyári táborra is 
felíratkoztak.

Köszönettel tartozunk: Polgármesterünknek, Dévaványa 
Önkormányzat képviselő testületének az anyagi támogatá-
sáért, a DÁMK vezetőségének a helyért, a Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény dolgozóinak, Hajdu Ildikónak, 
Sándor Tündének, Kis Anikónak, a szervezésért, a lebo-
nyolításért, Lengyelné Terikének, Belanka Marcsinak a 
háttér munkákért.

Elkötelezett pedagógus kollégáimnak, Baloghné Berényi 
Erzsébet, Laskai Tibor, Laskai Tiborné, Mile Lajos, Miléné 
Antós Gabriella, Szűcs Ferencné, Vargáné Molnár Tünde, 
Bergmann Szilvia önzetlen munkájáért. Köszönjük Bartha 
Sándornak a Jenei családnak, a Vadásztársaságnak, a Ren-
dőrségnek, a Váradi Étkeztetési Bt.-nek, Váradiné Szilágyi 
Mónikának, Illin Andreának, Bukva Miklós bácsinak, Kor-
da Istvánnak, Hajas Mátyásnak, Tóbiás Gábornak, Diósné 
Sántha Marikának, Tizmár Zoltánnak, Furkáné Terikének 
a támogatást, a segítséget. A szülőknek, nagyszülőknek, 
múzeumbarátoknak, vállalkozóknak, mindazoknak, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen tartalmas, kellemes hetet 
tölthettek együtt a táborozó gyerekeink.

A múzeumbarátok vezetősége nevében: Tóbiás Gáborné                        
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A Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal Dévaványai Gazdálkodási Iro-
dája az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt 
Adózókat:

Magánszemélyek kommunális adója 

Felhívjuk az adózók fi gyelmét arra, 
hogy az ingatlanokban történt tulajdonos-
változásokról sem az illetékes földhiva-
taltól, sem a közjegyzőtől, nem kapunk 
tájékoztatást és sok esetben maguk az 
érintettek sem jelzik ezt. Ezért kérjük az 
adózókat, hogy adásvétel, vagy öröklés 
után jelentsék be az ingatlan tulajdon-
jogában bekövetkezett változásokat. Az 
adónem tekintetében az adó alanya az, aki 
a naptári év első napján az ingatlan tulaj-
donosa.

Gépjárműadó 

Gépjárműadó tekintetében arra hívjuk 
fel a fi gyelmet, hogy adásvételkor mind 
az eladónak, mind a vevőnek bejelen-
tési kötelezettsége van az okmányiro-
dák felé. Javasoljuk, hogy gépkocsi 
értékesítésekor az eladó mutassa be az 
okmányirodában az adásvételi szerződé-
sét, hogy a tulajdonosváltozás rögzítésre 
kerüljön. Ellenkező esetben előfordulhat 
az - amennyiben a vevő sem tesz eleget 
bejelentési kötelezettségének -, hogy a 
gépkocsi a következő évben is az eladó 
nevén kerül adóztatásra. 

Az adónem tekintetében az adó alanya 
az a személy, aki a járműnyilvántartás-
ban az év első napján üzemben tartóként, 
ennek hiányában tulajdonosként sze-
repel. Az év közben újonnan vagy újra 
forgalomba helyezett gépjármű után az 
adó alanya az, aki a forgalomba helye-
zés hónapjának utolsó napján a hatósági 
nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. 
Ebben az esetben az adókötelezettség a 
gépjármű forgalomba helyezését követő 
hónap 1. napján kezdődik.

Közelgő fi zetési határidő:
2015. szeptember 15.

Az éves adók csekkjeit korábban min-
den adózónknak kipostáztuk. Amennyi-
ben nem kapták meg, vagy időközben el-
veszett, megrongálódott, kérjük, keressék 
fel irodánkat, vagy jelezzék telefonon és 
állítunk-, illetve küldünk ki újat. 

Gazdálkodási Iroda

Korán Gyula Dévaványán szüle-
tett 1925. 08. 01-jén.

Jelenleg, közel egy éve a Margaréta 
Idősek Otthona lakója, ott kerestem 
fel s beszélgettünk életéről.

Édesapja mezőgazdasági cseléd-
ként, majd ipari munkásként, édes-
anyja háztartásbeliként dolgozott 
Ecsegfalván. A családban három fi ú 
gyermek született. Ecsegfalván járt 
iskolába, akkor még  hat elemit, plusz 
három ismétlőt végzett. Később hogy 
meglegyen a nyolc osztálya, még ki-
járta a két éves  dolgozók  iskoláját is, 
szeretett tanulni.

Miután szülei Budapesten kezdtek 
el dolgozni, a jobb kilátások remé-
nyében, Gyula bácsit a nagyszülők 
nevelésére bízták, aki Ecsegfalván 
tevékenykedett, mígnem 18 évesen 
megismerkedett Juhász Rózával, aki-
vel 1946-ban házasságot  kötöttek. 
Róza nénivel 62 évig éltek házasság-
ban, melyből 5 gyermekük született.

Egy lánya Szlovákiában él, a négy 
fi a az ország különböző területein, 
közülük egyik Dévaványán. Gyer-
mekei is mindegyik családot alapított 
már, így Gyula bácsi 11 unokával és 
14 dédunokával büszkélkedhet. Fele-
sége a háztartási teendők és a gyere-
kek nevelése mellett a Nagykunsági 
Állami Gazdaságban dolgozott a 45-
ös év végétől kezdve, mint takarító-
nő. Márialakán kaptak lakást, ahol 
Gyula bácsi immáron állattenyésztő 
lett, majd állatorvosi szaksegéd.

Az eredményes gazdálkodásuknak 
köszönhetően  a spórolt pénzükből 
Felsőgödön tudtak lakást venni és 
oda is költöztek. Mindketten Du-
nakeszin a gyártelepen kezdtek el 
dolgozni és innen is mentek el nyug-
díjba. A gyermekeik „kirepültek”, így 
arra szánták el magukat feleségével, 
hogy visszaköltöznek a csendes kis 
Ecsegfalvára, a honvágy hazahozta 
őket. Nyugdíjas éveiben barkácsolt, 
a kerti munkákat végezgette. Míg a 
szeme világa nagy mértékben meg 
nem romlott, addig nagyon szeretett 
olvasni és tévét nézni is.

Az emlékek elsorolásakor szóba 
került egy szomorú tény is, hogy fi -
atal korában munkatáborba került, 
Óradnára integrálták, ahol szűk egy 
évet kényszerült eltölteni s onnan 
gyalogosan tudott csak hazajönni. 
Nagy fájdalma továbbá, hogy hét éve 
megözvegyült, többek között ezért 
költözött be az otthonba is.

Gyula bácsi nagyon megszerette új 
lakókörnyezetét, a Margaréta Idősek 
Otthonát. Mind a gondozók, mind a 
gondozottak sok fi gyelmességgel, 
törődéssel veszik őt körül. Mit is kí-
vánhatna ennél többet… Gyermekei, 
rokonai  látogatják, egészségi állapo-
ta megfelelő, a jó kis beszélgetések, 
emlékek felidézése pedig feltöltődés 
számára.

További örömteli éveket kívánunk 
részére!

    Balogh Aranka

A májusban megalakult dévavá-
nyai Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum június 24-re, a kábítószer el-
lenes világnapra szervezte meg az 
első programsorozatát, melyre ki-
csiket és nagyobbakat is vártak. A 
résztvevők délelőtt kerékpártúrán 
vehettek részt a város határában, 

délután pedig a Ványai Ambrus 
Általános Iskola tornatermében 
jógázhattak. Bízunk benne, hogy 
ezzel az akcióval elindítottunk egy 
olyan helyi drogellenes stratégiát, 
mely a közösségre, a pozitív pél-
dák felmutatására koncentrál.

KEF vezetősége

TÁJÉKOZTATÓ HELYI ADÓÜGYBEN SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

„LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!”
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KÁPTALANFÜRED CSALÁDI NAP
2015. június 30-tól július 7-ig ismét egy felejthetetlen 

hetet töltöttünk el Káptalanfüreden.
Az időjárás kedvezett nekünk, így minden nap meg 

tudtunk mártózni a festői szépségű Balatonban. Kirándu-
lásokban most sem szűkölködtünk. A Veszprémi Állat-
kertben új, számunkra ismeretlen állatokat fedezhettünk 
föl. Ezen kívül ellátogattunk a hegyekkel és erdőkkel 
körülölelt Bakonybélbe, ahol kisvasúttal barangoltuk be 
a település egyes pontjait. Például a békés, letisztult kör-
nyezetben lévő Borostyán – kutat.

Balatonfüreden kellemes délutánt töltöttünk el a Tag-
ore-sétányon, valamint sétahajókáztunk, és vidáman lu-
bickoltunk éjszaka az Annagora Aquaparkban.

Programjaink között szerepelt a kihagyhatatlan bobo-
zás Balatonfűzfőn, esti séta Balatonalmádi hangulatos 
belvárosában, és éjszakai túra az alsóőrsi határúton.

Idén önkéntesként is ugyanolyan remekül éreztük ma-
gunkat, mint már több éve újra és újra.

Rengeteg új élménnyel és barátokkal gazdagodtunk. Kö-
szönjük szüleinknek, a táboroztató pedagógusoknak, va-
lamint a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnak, 
a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért 
Alapítványnak és városunk önkormányzatának, hogy tá-
mogatásukkal hozzájárultak a balatoni nyaralásunkhoz.

Csaba Nikolett, Szabó Ágnes,
Oros Krisztina Brenda, Tóth Enikő

Egyesületünk 2015. július 25-én „Családi Napot” rendezett, 
melynek helyszíne a helyi Strandfürdő volt. Ez a nap a csalá-
dokról, az együtt töltött élményekben gazdag kikapcsolódásról 
szólt. Több program is szolgálta az aktív kikapcsolódás lehetősé-
gét. Lehetett fürdeni a medencékben, a gyerekeket Böbe bohóc 
szórakoztatta, trükkös feladatainak megoldóit apró ajándékokkal 
jutalmazta. A nap folyamán közös beszélgetések, tapasztalatcse-
rék, információnyújtás zajlottak. 

A program hivatalosan 9 órakor kezdődött, de előtte egy órá-
val már a lebonyolításban segédkező tagjaink kipakolták a szük-
séges eszközöket, el kezdték főzni az ebédet. A résztvevőknek 
két üstben főtt a babgulyás, ebéd után pedig jégkrémet kapott 
mindenki. 10 órakor az Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú 
Egyesület tagjai zenés táncos produkcióját nézhették meg az ér-
deklődők.

A rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték Vargáné Molnár 
Tünde és Tomasovszky Sándor önkormányzati képviselők is, 
illetve a Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesületének képviselői 
és az Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület tagjai, hoz-
zátartozói.

Boda Ferencné Katikától szappanokat kaptunk, melyet kiosz-
tottunk a résztvevők között.

Köszönjük a támogatást, mellyel egy színvonalas és élmé-
nyekben gazdag kikapcsolódást nyújthattunk az egyesület tagja-
inak és meghívott vendégeinknek a Családi Napunkon. 

Támogatóink: Dévaványa Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete, Coral Zöldséges, Tánczos László, Valach Zsolt Atti-
la, Papp Tiborné, Kiss Károly, Felina Hungária Kft.

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

Az augusztus 20- án (csütörtök) esedékes szemétszállítást
(augusztus 21-én)  pénteken végezzük el.

„GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓJA
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50 ÉVE MUNKÁBAN

„Ki a jótettet gyakorolja,

Az a humánum szép példája.

Ki a rászorulókon segít,

Az emberségből jól vizsgázik.”

Ezek a gyönyörű igaz verssorok illenek a váro-
sunkban élő, nyugdíjas korú, de még mindig dolgozó 
Patkós Istvánné Gyányi Máriára. Egyszerű, dolgos 
szülők gyermekeként 1949 decemberében Dévavá-
nyán született, s mint a családi szájhagyomány tartja, 
a gólya helyett a „Mikulás” hozta a  kedves mosoly-
gós kislányt. Iskolai tanulmányait Ecsegfalván kezdte 
majd Dévaványán folytatta és fejezte be, s mint vallja 
a költő szavaival: 

„Itt tanultam meg én a betűvetést,

Később a munka igaz szeretetét.

Ez jelentette életem értelmét,

A hitet, a jövőbe vetett reményt.”

A gimnázium elvégzése után a helyi ÁFÉSZ dol-
gozója lett. Mindig szerette a számtant, jól, szépen és 
helyesen írt, ezért már 7. osztályos korában dolgozott 
a TÜZÉP-telepen, mint szénjegyíró. Ez a diákmunka 
segítette későbbi pályaválasztásában, mikor kereske-
delmi dolgozó lett a cipőüzletben. Megállta a helyét, 
lelkesen, szorgalmasan dolgozott, így hamar megis-
merték, megszerették a betérő vásárlók. A felnőtté 
vált fi atal lány életének eseményeiről e versrészletben 
olvashatunk. 

„Az ifjúságom derengő hajnalán

Itt szövögettem szívem boldogságát.

Itt neveltem fel a gyermekeimet.”

Házasságkötése után 3 gyermeknek lett az édesany-
ja, ma pedig már 8 unokának és 2 fogadott unokának 
szerető nagymamája. Magatartásában a mai napig 
megőrizte a szüleitől látott és örökölt emberszerete-
tet, a másokon való segítés mindennapi gyakorlását. 
Fiatalkori hobbijáról, a kézilabdázásról egészségügyi 

problémák miatt le kellett mondania, de az olvasás 
iránti szeretete továbbra is megmaradt. Napjaink el-
engedhetetlen programja az olvasás, főleg történelmi 
és szépirodalmi művek érdeklik a legjobban. Nyugdí-
jasként is még mindig olyan lelkesen dolgozik, mint 
az eltelt 50 év alatt bármikor, mert – családján kívül 
– számára a megelégedettséget, a boldogságot a mun-
kája során kapott sok jó szó, az emberek mosolya, 
kedvessége jelenti. 

„A család – ez jelenti nekem a hazát, 

Az életet, a békét, a megmaradást.”

Munkaszeretete, az emberekkel való közvetlen, ba-
rátságos kapcsolata példaértékű lehet minden mai fi a-
tal számára. 

Életének vezérelvét, célját így összegezhetjük:

„Ha csak egy kis jót tehettem, 

Öröm van az én szívemben. 

Szomorkodót vigasztaltam, 

Panaszait meghallgattam,

A sírókkal együtt sírtam,

A könnyeket törölgettem,

Az elesettet felemeltem.

Ha önzetlenül segíthetek,

Akkor érzem igazán,

Hogy nem hiába élek.

Ez ad életemnek

Igazi értelmet.”

Ehhez kívánok a magam és minden Őt ismerő, tisz-
telő, szerető ványai lakos nevében még hosszú, jó 
egészségben, boldogságban eltöltött éveket, melyet 
szeretetben éljen meg családja körében. 

Egykori osztálytársa: Váradiné Ilonka

(Az idézet M. Csikai Miklósné Takács Piroska verseiből valók) 
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TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

TÁJÉKOZTATÓ A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
2015/2016. ÉVI TANKÖNYVELLÁTÁSÁRÓL

Az iskola ingyen biztosítja a tanév 
idejére az alábbi tanulók

tankönyvcsomagját:

- 1-2-3. évfolyam minden tanuló

- aki tartósan beteg (érvényes szakor-
vos által kitöltött igazolás szükséges 
hozzá)

- aki 3 v. több kiskorú, vagy eltartott 
gyermeket nevelő családban él (a 
kedvezményre való jogosultságot a 
családi pótlék összegéről szóló bér-
jegyzék, számlakivonat, postai utal-
vány bemutatásával kell igazolni)

- aki rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül (az ön-
kormányzat által kiadott - 2015. 
október 1-jén is érvényes határozat 
fénymásolatának leadása)

- aki a szakértői bizottság véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulá-
sa esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, fi gyelem- vagy ma-
gatartásszabályozási zavarral) küzd

- aki a gyermekvédelmi gondoskodás 
keretében nevelésbe vett vagy utó-
gondozói ellátásban részesül.

A fi zetős tanulók a tankönyv kiosztá-
sakor kapják meg a csekket, amit szep-
tember 15-ig kell befi zetni a postán.

Az igazolásokat a tankönyvosztáskor 
kérjük bemutatni!

Az árusítás tervezett ideje:

2015. szeptember 1.
kedd 8 - 12 és 14 - 18 óráig

2015. szeptember 2. szerda 8 - 12 óráig

Az árusítás helye: Vörösmarty utcai 
tornaterem

A napközis beíratás ideje:

2015. aug. 27-én és 28-án 8 – 17 óráig

Helye: Vörösmarty utcai iskola

Tanévnyitó ünnepély:

2015. aug. 31. (hétfő) du. 18 óra

Első tanítási nap:

2015. szeptember 1. (kedd)

reggel 7. 45-kor.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
FOGYATÉKKAL ÉLŐK

SZÁMÁRA SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLAT

Alapvető személyes szükségleteket 
kielégítő szolgáltatásokhoz, közintézmé-
nyekhez, közösségi helyekre való elszál-
lítás biztosítására.

• Mozgássérültek
• Látássérültek (vakok és gyengén látók)
• Hallássérültek (siketek és nagyot hallók)
• Értelmi sérültek
• Autisták
• Halmozottan sérült személyek.
• Emelt családi pótlékban részesülő

személyek

Szállító szolgáltatás kiterjed:
A közszolgáltatásokhoz, valamint az 

egészségügyi, szociális, kulturális és 
egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáfé-
rés segítése érdekében történő személy 
szállítás. pl. polgármesteri hivatal, gyám-

hivatal, munkaügyi központ, NAV, tár-
sadalombiztosítási szervek, bíróságok, 
rendvédelmi és más hatóságok, házior-
voshoz, szakrendelésre, munkaképesség 
csökkenést véleményező és egyéb fe-
lülvizsgáló szakorvosi  bizottságokhoz, 
gyógytornára, gyógymasszázsra, fi ziko-
terápiára, uszodába, fodrászhoz, kozme-
tikushoz, nappali ellátást nyújtó intéz-
ménybe, családsegítő és gyermek jóléti 
szolgálathoz, alsó- közép vagy felsőfokú 
oktatási intézménybe, átképzést biztosító 
intézménybe, könyvtárba, múzeumba, 
kulturális, szabadidős és sport rendez-
vényekre, érdekképviseleti szervekhez, 

leendő vagy már meglévő munkahelyre, 
postára, bankba, bevásárló központokba 
és önkiszolgáló boltokba, egyéb a fogya-
tékossággal kapcsolatos helyekre (pl. lát-
szerész, segédeszköz szakboltokba, stb.)

Személyszállítás térítési díja fogyaték-
kal élők számára: 70.- Ft/km.

Személyi szállítást igénybe vehetik 
nem fogyatékkal élők is, ebben az eset-
ben a térítési díj: 110.- Ft/km.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybeve-
vőket, hogy minden esetben szerződés-
kötés szükséges a szolgáltatások igény-
bevevőivel, ezért a személyi  szállítás  
igényét előzetesen néhány munkanap-
pal jelezni szíveskedjenek személyesen 
vagy telefonon.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS u. 44.

(Családsegítő Szolgálatban)
Tel.: 66/483-010, 06-20/770-7315

Tankönyvárak:
4.a   7.400.-

4.b   7.400.-

4.c   8.770.-

5.a 10.205.-

5.b 10.587.-

5.c 10.587.-

6.a   7.570.-

6.b   9.977.-

7.a 11.005.-

7.b 11.005.-

7.c 11.387.-

8.a   5.030.-

8.b   5.030.-

8.c   5.030.-
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A Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesülete hírei A Dévaványai Hírlap 2015.
júliusi szám, 28. oldalának

margójára….

Július  18-án megtartottuk a soron 
következő 14. kistérségi találkozót, mi-
vel az egyesületünket kérték fel, mert 
Dévaványa még nem szervezett ilyen 
találkozót.

Egyesületünk 1965-ben alakult, így 
ebben az évben lettünk 50-évesek en-
nek a megünneplését össze kötöttük a 
kistérségi találkozó megtartásával, me-
lyen 10 településről 160-an meghívott 
vendég vett részt:  Bucsa,   Ecsegfal-
va,   Füzesgyarmat  - Életet az éveknek.    
Füzesgyarmat - Hóvirág Klub, Gyo-
maendrőd,   Körösladány, Köröstarcsa, 
Körösújfalu,  Szeghalom, Vésztő - Ba-
rátság Egyesület, Vésztő  - Szépkorúak 
Egyesület,  Vésztő Őszidő Nyugdíjas 
Klub,  és nem utolsó sorban a rendező: 
a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas 
Egyesület.

Az önkormányzat részéről:
- Valánszki Róbert polgármester úr,                                          
- Mile Lajos alpolgármester úr,
- Vargáné Molnár Tünde képviselő asz-

szony,
- Tomasovszki  Sándor képviselő úr.

Köszönjük az önkormányzat és a kép-
viselői-testület  támogatását, mert ez a 
rendezvény nélkülük, nem valósulhatott 
volna meg.

És egy kis krónika az egyesületünkről.

Egyesületünk 1965-ben alakult, ala-
pítónk Hidi Imre. Ebből az alkalomból 
Timár Imréné Hidi Milikét egy kis aján-
dékkal köszöntöttük, valamint az alapí-

tó tagok közül még élő Nácsa András 
bácsit, aki betegsége miatt nem tudott 
eljönni. Ezúton kívánunk jó egészséget.
A klub ajándékát Bandi bácsi lánya, 
Pesztránszkiné Nácsa Mária  vette át. 

Néhány gondolat a találkozón történtekről. 

Vasas Imre az egyesület elnöke kö-
szöntötte a meghívott vendégeket. Majd 
kezdetét vette az ünnepség. Az egyesü-
let zászlójára felkötötték szalagjaikat a 
résztvevő egyesületek vezetői. Ezután 
következtek a résztvevők színvonalas 
műsorai. Meghívott díszvendég Fazekas 
Rozika színművésznő és zenésze gon-
doskodott a jó hangulatról.

Ezúton szeretném megköszönni a 
segítséget Murányi Nórikának és se-
gítőinek. 

Köszönjük támogatóinknak, hogy 
hozzájárultak rendezvényünk megva-
lósításához. 

Dévaványa Város Önkormányzata,   
Barta Sándor,    Váradi Károly,  Furka La-
jos, Szűcs Tibor, Szűcs József,  Telepolc, 
Nagy és Társa Bt., Ladányi Cukrászda, 
Dévaványa és Vidéke Áfész, Mile Lajos 
alpogármester, Nyuzó Marietta képviselő 
és mindazoknak akik tombolát ajánlottak 
fel vagy valamilyen formában segítettek.

Következő programjaink: augusztus 
8. Körösújfalu, 20-án közös névnap, 
29-én Berekfürdő. Szeptember 12. 
dévaványai baráti találkozó, 26-án kö-
rösladányi baráti találkozó.

Vasas Imre az Egyesület elnöke                               

Papp Erzsébet neve tévesen került az új-
ság hasábjára, a saját verséhez. Ezúton is 
elnézést kérek Tőle!

Somogyi Erzsébet  könyvtárvezető

PAPP ERZSÉBET

A MI HÁZUNK OLYAN KICSI VOLT

A mi házunk olyan kicsi volt,
Térdepelve nézett be a hold!
Gyenge falán sok kis szegelet,
S nem fért bele, csak a szeretet.
Azzal tele lett.

A mi anyánknak olyan szíve volt,
A jóságnál is jobbat zakatolt.
S míg életünkre másolta magát,
Nyomában a csendes csoda járt,
De várták odaát.

A mi apánknak olyan szava volt,
Simítósra formálta a szót.
Egyszerűen adott, mint a nap,
Igaza az égen ittmaradt.
Szép, mint a pirkadat.

Az én házamon tágas ablakok, 
Mégse jönnek be az angyalok.
Szavainkon néma fegyelem,
Félve osztom élet-kenyerem, 
Lesz-e kegyelem?

●●●

PAPP ERZSÉBET

CSŐRÉBEN A DIÓ

Tépett papírba csomagolt délelőtt diderget.
Jégbe zárt láva ropog a lábam alatt;
Álmomat taposom.
Vagy veregette éjjel a virágok hátát,
Szivárványok sarkába gömbölyödnek most.
Karcol a napfény –
Percek parányi pogácsák,
Kosárba gyűlnek, kihűlnek …
Kabátomon kopogtatnak a baglyok.
Fejükről rám hull a dér.
… Néma suhogás szakítja a hétköznapi csendet;
Nem szól most, nem sír, nem nevet,
Csak száll feketén a varjú.
Csőrében a dió oltalom,
Mint az oltáriszentséget, úgy viszi az égen …
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Az egykori 2. Számú Általános Iskola 1975-ben, Tóth Ist-
vánné (Eta néni) osztályában végzett tanulói találkoztunk 
40 év után július 11-én a Civilházban. Nagy öröm volt szá-
momra, hogy ennyi év után sikerült mindenkit megtalálni és 
sokan el is tudtak jönni. A találkozó vidám hangulatban zajlott,  
felidéztünk sok-sok emléket, emlékeztünk kedves tanárainkra, 
akiktől felejthetetlen, gazdag, életreszóló útravalót kaptunk. 
Nézegettük a régi fényképeket, sokat beszélgettünk és nevet-
tünk. Mindenre mégsem volt idö, elhatároztuk nemsokára újra 
összejövünk, 40 évet még egyszer már nem várhatunk! 

Zsombok Mária

40 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

CSALÁDI CSOBBANÁS-2015

Az elmúlt évekhez hasonlóan augusz-
tus első hétvégéjén ismét megrendezés-
re került a „Családi Csobbanás”. Színes 
programokkal vártuk a gyermekeket és 
szüleiket: Airsoft- bemutató, vizibubi, vi-
zidodzsem, focibubi, arcfestés, gyermek 
versenyek, a Vidra Csoport bemutatója és 
toborzása, tűzoltók és a rendőrség kite-
lepülése, táncház, citera bemutató, masz-
százs, zumba torna és tombola.

Szeretném megköszönni a támogatók-
nak a hozzájárulásukat a sikeres progra-
mokhoz: ÁFÉSZ, Nagy Endre vállalko-
zó, Kulcs Patika, Szűcs Tibor vállalkozó, 
Bak Krisztián vállalkozó, Váradi Károly 
vállalkozó, Kónya István vállalkozó, 

Coral, ORYZA Kft., Ugrai Csilla vállal-
kozó, Kónya István vállalkozó, Kuckó, 
Tánczos László vállalkozó, Liker Pék-
ség, Nagy és Társa Bt., Boda Ferencné, 
Dévaványa Város Képviselő-testületé-
nek éves költségvetési támogatása, Kiss 
Károly, Németi József, Mile Lajos, Földi 
Imre, Valánszki Róbert, Tomasovszki 
Sándor, Vargáné Molnár Tünde.

Nagyon jól sikerült és az újdonság ere-
jével hatott a dévaványai kézművesek 
kirakodó vására. Köszönet Gábor Mó-
nikának, Kiss Izabellának, Takács Nórá-
nak, Szatmáriné Csillag Mártának, Boda 
Ferencnének. 

A programok sikerességéhez hozzájá-
rult a sok önkéntes segítő munkája ezen 
a napon és az elmúlt években. Köszönöm 
a munkáját: Papp Lajosnak, Fias Csabá-
nak, Papp Tibornénak, Takács Erikának, 
Tóth Mariannak, Fias Gyulának, a Vidra 
Csoportnak, dr. Smiri Sándor elnökhe-
lyettesnek, a Szeghalmi Tűzoltó Parancs-
nokságnak, Kovács Krisztián alezredes-
nek, a Szarvasi Rendőrkapitányságnak és 
Oltyán Sándor ezredesnek. 

Köszönöm a sok éves munkáját: Harmati 
Eszternek és családjának, Szász Ildikónak 
és családjának, Szászné Katikának és csa-

ládjának, Kiss Péternének és családjának, 
Török Erzsébetnek, Kajla Csillának, Gyá-
nyi Mariannak, Bogya Istvánnénak és csa-
ládjának, Takácsné Papp Évának, Lengyel 
Lászlónak, Sunyák Józsefnek és családjá-
nak, Nagy Erzsébetnek és családjának.

Remélni tudom csak, hogy maradandó 
emlékeket hagytunk a családok és gyer-
mekek számára az elmúlt években és 
szívesen emlékeznek majd a „Családi - 
Csobbanásra”.

Minden kedves barátomnak, ismerő-
sömnek és jó szándékú embernek nagyon 
köszönöm a munkáját!

Nyuzó Marietta

Margaréta Idősek Otthona szeretné megköszönni 
Murányi Károlynak a felajánlást.

A lakók nagy örömmel fogyasztották az elkészült 
marhapörköltet.

KÖSZÖNET
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EURÓPAI AUTÓMENTES NAP
DÉVAVÁNYA, 2015. SZEPTEMBER 18.

ELŐZETES PROGRAMTERV

Helyszín: Dévaványa Főtér – Bem utca – Széchenyi utca

9:00-től  Egész napos program gyermekeknek és felnőtteknek a fenntartható közlekedés je-
gyében, felhívva a fi gyelmet a nem vagy kevésbé környezetszennyező közlekedési 
eszközök használatára, a közlekedési módok kombinálására egy útvonalon belül.

 Válassz! – válassz helyes közlekedési eszközt!
 Válts! – gyalogolj, kerékpározz, vonatozz, buszozz vagy utazz telekocsival!
 Variálj! – kombináld a közlekedési módokat egy útvonalon belül!
9:00-17:00 A Dévaványai Sportegyesület Szakosztályainak interaktív bemutatkozója:
 birkózás, foci, sakk, asztalitenisz, sárkányrepülő, jóga stb.
 Az egyesület életét, munkáját, eredményeit bemutató kiállítás.
 A meghirdetett rajzversenyre érkezett képek bemutatója.
 TOTÓ – kerékpáros kvíz, környezetvédelem, életmód kérdések.
 Bringadoktor – szereljünk kerékpárt!
 Aszfaltrajz alsó tagozatos általános iskolások és óvodások részére.
 Kültéri játékok – hordós játék, gólyaláb, elefántláb, ugráló kötél stb.
 Bringó hintó, gokart, bobo car, roller –„biomeghajtású” járművek.
 Kerékpárdíszítés – tűnj ki a tömegből, legyél egyedi!
13:00-16:00 Veterán és egyedi készítésű biciklik kiállítása – keressük Dévaványa legöregebb, 

működőképes kerékpárját és egyedi készítésű vagy különleges biciklijét!
 „Saláta Vár” – salátakóstoló
 Kézműves foglalkozások – hulladékból játék
 „1 perc és nyersz” - ügyességi játékok Sebestyén Balázs után szabadon
13:00-17:00  Regisztráció – „VI. Gurul Ványa”
 Egészség sátor – vérnyomás, testzsír, testtömeg index és vércukorszint mérés
16:45-17:00  Valánszki Róbert polgármester úr köszöntője
17:00-18:00  „VI. Gurul Ványa” - felvonulás „0” kibocsátású járművekkel
 Útvonal: Hősök tere – Árpád utca - Sport utca - Szeghalmi utca - Bánomkert utca - 

Szérűskert utca - Körösladányi utca - Hősök tere
 (A beérkezést követően vendéglátás: zsíros/margarinos kenyér paprikával, paradi-

csommal!)
18:30-tól  Nyereménysorsolás a felvonulás regisztrált résztvevői között.
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Az Európai Autómentes Nap keretén belül rajzversenyt hir-
detünk.  „VálasszVáltsVariálj!”  témájú alkotásokat 2015. 
szeptember 15-ig várjuk a Dévaványa Felemelkedéséért Köz-
alapítvány irodájába. A rajzok kiállításra kerülnek 2015. szep-
tember 18-án a városi Autómentes Napon. A díjazásról sem 
feledkezünk meg, három kategóriában – óvodás, iskolás 1-4. o. 
és 5-8. o. – az első három helyezettet jutalomban részesítjük. 

Rajzold le te milyen környezetbarát közlekedést választanál a 
mindennapok során lakóhelyeden, illetve ha másik városba kell 
utaznod, mit teszel a saját és a környezeted egészségének meg-
óvása érdekében! A rajzodat bármilyen technikával készítheted!

A rajzok hátoldalán szerepeljen neved, osztályod, iskolád 
neve, illetve óvodásoknak az óvoda címe.

Idén is megrendezésre kerül az Európai Autómentes Nap 
Dévaványán 2015. szeptember 18-án, pénteken, melyre ismét 
várjuk a veterán és egyedi készítésű kerékpárral rendelkező tu-
lajdonosokat a református templom előtti térre.

Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő vagy 
egyedi készítésű kerékpárral jöjjön, mutassa meg az érdeklő-
dőknek és vegyen részt a 6. alkalommal megrendezésre kerülő 
„Gurul Ványa” felvonuláson is.

A legrégebbi és a legötletesebb biciklik tulajdonosait apró 
ajándékkal jutalmazzuk és egy elismerő oklevelet is kapnak.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze előre, hogy a kerékpár-
ról szóló információkat (gyártás éve, típusa, tulajdonos neve) 
előre ki tudjuk nyomtatni!

További információ:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában, 

Hősök tere 1., telefon: 66/483-100 vagy a kozalapítvanydeva-
vanya@gmail.com e-mail címen.

Amennyiben bárkinek bármilyen ötlete, javaslata van, 
írja meg vagy mondja el nekünk személyesen a következő 
elérhetőségeken:

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány, Hősök 
tere 1., 66/483-100-as telefonszámon  – vagy a kozalapít-
vanydevavanya@gmail.com e-mail címen.

Önkéntes segítőket „játékmestereket” várunk a 
játékok koordinálásához, felügyeletéhez.

Minden segítséget, akár anyagi, akár természetbeni, 
vagy szellemi felajánlás, szívesen fogadunk!

Meleg vasárnap délután volt, ennek ellenére sokan, összesen 30-an in-
dultunk el a következő biciklitúránkra.

Úti célunk Töviskes volt. Májusban szerettük volna ezt az útvonalat 
megtenni, ám akkor az időjárás meghiúsította tervünket.

Az úgynevezett Nagycsordajárási úton indultunk el, amelyen valamikor, 
ahogy a neve is utal rá, az egyik tehéncsordát hajtották ki a legelőkre. Ezen 
kívül még két csorda volt a településen a Kígyósi és a Kántor-tanyai.

Hamarosan egy kunhalomhoz értünk, ahol jobbra kanyarodva értük el a 
Bikaházat. A ma is működő tanya valamikor az Aranykalász Tsz tulajdoná-
ban volt, ma már az önkormányzaté és magánszemély bérli.

A Somogyi-tanyák voltak a következő állomás.  Az egyik útitársunk, a 
tulajdonos leszármazottja, elmondta, hogy ő ott született és iskolába is onnan 
járt a szintén tanyasi Fúdéri iskolába. A folyószabályozás után gyökeresen 
megváltozott a ványai határ. A mezőgazdasági munkák miatt sokan családos-
tól tanyákra költöztek, hogy ne kelljen naponta 10-15 kilométert gyalogolni 
vagy kocsin megtenni az utat a földjükre. Az 1950-es években még sok tanya 
volt az egész országban, itt Dévaványán is. Néhány tanyán pedig iskola, bolt 
működött. Ezeknek és más épületeknek ma már az omladozó romjait vagy 
csak a helyét láthatjuk, de egy-egy túra alkalmával mindig akadnak még né-
hányan, akiknek valamikor valamilyen kötődése volt az adott helyhez. Sok 
érdekes történetet hallhatunk ilyenkor. Különösen a gyerekek csodálkoznak, 
amikor azt hallják, hogy akkoriban bizony több kilométert gyalogoltak a 
gyerekek iskolába a tanyáról a faluba vagy épp egy másik tanyára.

Utunk során számtalan látnivaló tarkította a monoton zötyögést. Mielőtt 
Fúdért elértük egy nagy csapat túzokot láttunk a távolban. Később kukorica, 
napraforgó, cirok táblák, erdők, legelők mellett kerékpároztunk. Nyulakat, 
őzet láttunk. A vidék csendjében minden apró ingerre felfi gyel az ember. A 
természet közelsége nyugalommal árasztja el a túrázók lelkét.

Töviskeshez közeledve az út repedezetté, nehezen kerékpározhatóvá 
vált, ezért az utolsó szakaszt már gyalog tettük meg. Töviskes egykor a 
Szeghalmi Állami Gazdaság Üzemegysége volt. Többen meglepődtünk, 
hogy milyen sokan lakják ma is. A buszmegálló melletti játszótér utal arra, 
hogy gyermekes családok is élnek itt. Az egykori gazdaság épületei itt is 
magánkézben vannak, a Wekerle-kastélyt is csak kívülről csodálhattuk 
meg. Egyszerű vidéki kúria, inkább csak az épület mérete és kialakítása 
jelezte, hogy egykor gazdagabb család birtokolta.

Némi pihenő és friss víz vétele után egy másik, kicsit kényelmesebb, 
járhatóbb úton indultunk haza. A nagy meleg már enyhült, kellemes, de 
borongós, esőt ígérő időben kerekeztünk a Folyásér irányába. A gyerekek 
fáradhatatlanul tekertek előre, majd vissza. Jól haladtunk, hamar elértük a 
Vízházat. Innen már ismerős úton értük el a várost, hiszen legutóbb is erre 
jártunk. Mostanra viszont már megérett az út menti vadkörtefa termése. 
Jóízűen csemegéztünk belőle, jutott még az otthoniaknak is. Mielőtt be-
értünk a városba Janóné Gizike mindenkinek megköszönte a részvételt és 
elbúcsúztunk egymástól.

Ezúton szeretnénk mi is megköszönni mindenkinek, hogy velünk tar-
tott, Gizikének pedig a túravezetést! Legközelebb ismét a Réhelyi Lá-
togatókozpontba szeretnénk kibiciklizni a Csillagászati Észlelési Napra 
szeptember 19-én. Izgalmas esti programnak ígérkezik, akit érdekel, 
tartson velünk!

Dékányné Szalai Katalin

Felhívás rajzpályázatra Ismerd meg városunk határát!

Keressük Dévaványa legrégebbi, működőképes és
egyedi készítésű kerékpárját

Felhívás!



2015. júliusának második hétvégéjén ismét 
megrendezésre került a városnap és – három év 
elteltével – a Dévaványaiak VI. Világtalálkozója, 
közel 200 résztvevővel. 

Pénteken, 11-én a református templomban kezdő-
dött a program – a megnyitón Kónya József nyugal-
mazott lelkipásztor, elszármazott és Valánszki Ró-
bert polgármester köszöntője után a dal és zene vette 
át a főszerepet. 

A művelődési ház udvarán a regisztráció, az aján-
dékok átadása után ebéd várt mindenkit, melyhez 

szólt a „nóta”. A délutáni programok alkalmával a 
túzokrezervátumba és a múzeumba is sokan ellá-
togattak. 

Vasárnap Istentisztelet, az 50 éve konfi rmáltak 
találkozója volt, majd a könyvtárban dr. Marsi 
István előadása várta az érdeklődőket.

A jó időnek köszönhetően sokan ellátogattak a 
kis „vidámparkba”, a délutáni és esti koncertek 
is „telt ház előtt” zajlottak. A sokféle programból 
minden korosztály találhatott számára megfelelőt. 

Szervezők
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VÁROSNAP 2015 - VI. DÉVAVÁNYAIAK VILÁGTALÁLKOZÓJA
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A Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási 
Alapítvány XV. alkalommal szervezte meg a Mű-
vészeti Táborát, melyen a résztvevő gyermekek lét-
száma 95 fő volt. Nagy örömünkre a művészeti tábor 
évről-évre egyre növekvő gyermeklétszámmal zajlik.

A tábori programok alapját természetesen idén 
is a művészeti foglalkozások képezték, melyeket 
csoportokra, tanszakokra szétosztva tartottak meg a 
művészeti iskola pedagógusai. A táborba való jelent-
kezés során alakultak ki a csoportok, melyek idén a 
következők voltak: népzene, néptánc, társastánc, 
színjáték és képzőművészeti csoport. A csoportok 
az egy hét alatt tanultakat, és az alkotásokat, vala-
mint a „közös dalt”(melyet az összes táborlakó kö-
zösen állított színpadra) a művészeti tábort záró 
gálaműsorában be is mutatták a műsorra érkezett 
nagyérdemű közönség előtt.

A művészeti foglalkozások mellett a tábor főbb 
programjai voltak még:

- Flashmob: rögtönzött zenés, táncos bemutató az ösz-
szes tábori résztvevővel.

- KI-MIT-TUD verseny, ahol egy megadott témában kel-
lett csoportokban egy színpadi produkcióval készül-
ni a hét folyamán. Az idei téma a „Barátság” volt.

A győztes produkció bemutatásra került a gálamű-
sorban is. 

- A televízióból is ismert „Beugró” elnevezésű vetélkedő.

- Kirándulás Egerben 

Sajnos az esős, hűvös időjárás nem kedvezett ne-
künk, így a hagyománnyá vált fürdőzés a Dévaványai 
Strandfürdőben, és a fagyizás is elmaradt idén, így ezt 
a fennmaradt időt is az oktatásba fektettük, melynek 
gyümölcsét, a gálaműsor is hűen tükrözte. A műsor 
végén egy 100 szeletes tortával is megünnepeltük 
és megvendégeltük a jubileumi 15. Művészeti Tá-
bor résztvevőit. Emellett a művészeti foglalkozások 
fáradalmait a cukrászdában pihentük ki egy-egy fi nom 
sütemény elfogyasztásával.

A tábor fi nanszírozását, Dévaványa Város Önkor-
mányzata is támogatta, melyet ezúttal is tisztelettel 
megköszönünk!

Köszönet a pedagógusoknak és a segítő munka-
társaknak, odaadó munkájukért!

Köszönjük az élményt, jövőre találkozunk!

Dévaványai Kulturális
és Művészetoktatási Alapítvány

MŰVÉSZETI TÁBOR
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Dévaványai Szociális Szövetkezet
Tisztelet lakosság! Ön ház, kert, üzlet vagy iroda tulajdonosa, bérlője, használója?

 Szeretné profi  kézben tartani otthona, üzlete telephelye vagy irodája kertjének gondozását? 
Nem bírja egyedül már a kert gondozását, udvara rendben tartását, háztartása vezetését? Mi segítünk!

Továbbra is a lakosság fi gyelmébe ajánljuk az általunk gyártott
betonelem termékeket:

- 40x40x10 cm gyephézagos betonelemek,
- 40x60x10 cm gyephézagos betonelemek, 

- 40x40x5 cm mederlap, 
- K-szegély, 

- betonoszlop és még sok más termék.
Ezen termékek megtekinthetők, illetve megvásárolhatók

a Közös Önkormányzati Hivatal udvarán
(5510 Dévaványa, Hősök tere 1.)

Továbbá vágni való nyúl folyamatosan kapható.

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

- alkalmi kertrendbetétel,
- rendszeres kertgondozás,
- parlagfű elleni védekezés,
- bozótirtás,
- fűnyírás, 
- favágás, ágaprítás,

- költözésnél bútorpakolás, 
- kerítés készítés, festés, javítás,
- ház körüli kisebb kőműves munkák,
- járdakészítés,
- meszelés, takarítás,
- veteményezés,

- növények, fák betelepítése,
- bolti bevásárlás,
- gyógyszer kiíratás, kiváltás,
- a pincétől a padlásig rendrakás,
   lomtalanítás,
- jószág etetés.

Szolgáltatásaink:

yártott

ezet

ARATÁSI SZOKÁSOK ÉS HIEDELMEK
Július az aratás hónapja. A kenyérgabona beta-

karításának a sikerét számos hiedelemmel és 
szokással igyekeztek biztosítani, melyek gyak-
ran vallásos jellegű szertartásokkal is ösz-
szekapcsolódtak. A munkát fohászkodás-
sal, imádsággal, kalapemeléssel kezdték.
A föld szélén letérdeltek, keresztet ve-
tettek. Az eszközöket a templom falához 
tették, a pap megszentelte. Nagy jelentőséget tu-
lajdonítottak az első kévének, az elsőnek learatott 
búzaszálaknak. Ebből a baromfi nak adtak egészség- és termé-
kenységvarázsló céllal. Betegségelhárító szerepe is volt, pl. az 
arató a derekára kötötte, hogy majd ne fájjon. Az aratókat el-
sőként meglátogató gazdát vagy családtagját a learatott gabona 
szalmájával megkötözték, s csak akkor engedték szabadon, ha 
borral vagy pénzzel kiváltotta magát. Főként az uradalmakban 
vagy ahol nagyobb létszámú arató dolgozott, az aratás kény-
szerszüneteiben különféle maszkos játékokkal szórakoztatták 
egymást, pl. álesküvő, a marokszedők búcsúja, medvetáncolta-
tás került bemutatásra. 

Augusztus - Nyárutó, új kenyér hava
Első királyunk a kereszténységben az István nevet 
kapta. A névválasztás tudatos lehetett az európai ke-

resztény államok közé beilleszkedni vágyó Géza 
fejedelem részéről: István, görögül Sztephanosz 
azt jelenti: „koszorú, korona”. 

Szent István névünnepe, István király, Szent 
Király vagy egyszerűen Király napja, 1949 óta 

az Alkotmány és az Új kenyér ünnepe, legfőbb ál-
lami ünnepünk lett. 

A legtöbb hagyomány az aratás végéhez kapcsolódott. Egy kis 
darabon talpon hagyták a gabonát, hogy a következő esztendőben 
is jó termés legyen. Az utolsó kévéhez is különféle hiedelmek kap-
csolódtak, ebből készült az aratókoszorú. Általában a földesúrnak 
készítették, de az utolsó kalászokból egy kis csomót mindenki 
hazavitt és különféle magyarázatokkal az őszi vetőmag közé ele-
gyítették. Az aratás befejezésekor rendszerint aratóünnepet tartottak.
A magának arató család nem rendezett különösebb ünnepséget.
A módosabb gazda, aki részes aratókkal dolgozott, megvendégelte 
munkásait. Nagy aratóbálokat elsősorban az uradalmakban rendeztek.
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„Múlt és jövő közt kik középen álltok,

S kiket ez ünnep, mint ezüst halom

Emel magasra, honnan messzi láttok,

Boldog látványt kíván néktek dalom,

Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok

Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,

S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,

Szeretetünk is hadd legyen ajándék.”

(Tóth Árpád)

Dévaványa településének életéhez tartozik évek óta a 
szép korúakról való megemlékezés. A 90 és 95 év szinte 
három emberöltő, mely nem mindenkinek adatik meg, az 
viszont, hogy 105 évet megéljen valaki még ritkább.

Hidli Gyuláné Juliska néni elérte ezt a szép kort. 1910. 
augusztus 7-én Mezőberényben született. Korán el kellett 
kezdenie dolgozni cselédként, majd gyermekfelügyeletet 
vállalt. Hidli Gyulát fi atalon ismerte meg, akivel hamaro-
san házasságot is kötöttek. Egy leányuk született Gizella, 
akivel jelenleg is együtt él.

Évek alatt látta gyermeke, unokái, dédunokái felnőtté 
válását, a család átalakulását, átélte történelmünk jelentős 
eseményeit, részese volt a dolgos hétköznapoknak. Család, 
szerelem, barátságok, munka és megannyi pozitív, negatív 
érzést, emléket ölelt fel ez a 105 év. Öröm és bánat, szen-
vedély, szeretet, félelem, békesség, fájdalom, erő, születés, 
halál, játék, küzdelem, mosoly, álmok, illatok, ízek, élmé-
nyek… és még sorolhatnánk, mi minden jut eszünkbe, mi-
lyen is a múlt. Fáradtságos, de sok-sok emlékkel teli évek, 
melyekre örömmel, talán könnycseppel a szeme sarkában 
gondol vissza az ünnepelt.

Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk neki!                                  

Balogh Aranka

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE
Egyesületünk július hónapban sem tétlenkedett. A múze-

umi tábor ideje alatt kürtöst sütöttünk a táborozó gyerekek-
nek, amihez az alapanyagot is egyesületünk ajánlotta fel. 
Érdekessége volt a dolognak, hogy kemencében sütöttük a 
fi nom kalácsot. Öröm volt számunkra, hogy ízlett a gyere-
keknek és felnőtteknek egyaránt.

 Hagyomány már, hogy a városnapon, világtalálkozón 
cirokszárra tekert ványai kürtössel, szilvalekváros kifl ivel 
várjuk a vendégeket. Nemcsak vásárolni, beszélgetni, nosz-
talgiázni is odajöttek hozzánk a hazalátogatók, hiszen a ka-
lács illat, az ízek mindenkit a gyerekkorára, a szülői házra 
emlékeztettek.

Augusztus hónapban Szeghalomra és Vésztő-Mágorra 
várnak bennünket, utóbbi helyen nem csak sütünk, főző-
versenyen is részt veszünk.

Varga Istvánné

A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben új ki-
állítás nyílt július 8-án, a világtalálkozó és a városnapok 
alkalmából.  „Nem messze van ide Kalocsa…” – visele-
tek az Alföldről címmel egy magángyűjtemény darabjai 
láthatók. 

A tulajdonosok - a békési Mahovicsné Ladányi Anita 
és Mahovics Tamás - elsősorban népi táncosok, néptánc 
pedagógusok. Mindketten fontosnak tartják kultúránk 
hagyományos értékeit, azok megtartását, továbbadását a 
fi atalabb generációknak. Lehetőség szerint fölkeresik az 
úgynevezett későn kivetkőzött viseletes területeket, ahol 
sok esetben még ma is járnak „bőszoknyás” asszonyok, 
akik segíthetnek a viseletdarabok helyes viselését illetően 
és persze ők azok a források is, akiktől még megvásárol-
hatóak a régi, féltve őrzött ruhadarabok. Mind a múzeum, 
mind a kiállítók nagy öröme, hogy első alkalommal kerül-
nek bemutatásra az eddig jórészt ládákban őrzött ruhada-
rabok. A kiállítás év végéig várja a látogatókat!

Hajdu Ildikó

ÚJ KIÁLLÍTÁSBOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
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A KSI Gyomaendrőd színeiben 
versenyző Dékány Gergő és Nagy 
Kristóf beverekedték magukat 
a Magyar Kajak – kenu váloga-
tottba. Mint tudjuk, aki Magyar-
országon a legjobb kajakos, az 
nagy valószínűséggel a világon is 
a legjobbak közé tartozik. Az el-
múlt hétvégén rendezték meg az 
Országos Utánpótlás Bajnokságot 
a Velence tavi Sukorón. Gergő és 

Kristóf az egész éves jó szereplést 
megkoronázva, nagyon nagy és 
erős mezőnyben a második helyen 
ért célba. Ezzel az eredménnyel 
jogot szereztek arra, hogy a 2016-
os év korosztályos válogatott ke-
ret tagjai legyenek. Gergőék még 
csak másfél éve kajakoznak, de 
szorgalmuknak és kitartásuknak 
köszönhetően már most feljutot-
tak a csúcsra.

Az már csak hab a tortán, hogy
4 x 500 méteres váltóban is fel-
állhattak a dobogóra, a harmadik 
helyen végeztek.

Összesítésben elmondható, hogy 
az egész éves eredményességüket, 
valamint az Országos Bajnoksá-
gon szerzett érmeiket tekintve, két 
nagyszerű egyéniséget, két kiváló 
sportembert adott Dévaványa a 
magyar és az egyetemes sportnak!

SPORTTÖRTÉNELMET ÍRTAK A DÉVAVÁNYAI KAJAKOSOK

Nagyatádi eXtreme Man
Július 25-én Nagyatádon, a 25. 

Hosszútávú Triatlon Országos Baj-
nokságon vettünk részt. A verseny-
táv  klasszikus „ironman” távú tri-
atlon volt (3800 méter úszás, 180 
km kerékpár, 42 km futás). Ezen a 
hatalmas távon egyéniben és vál-
tóban is lehetőség volt elindulni. 
Egyéniben 686-an, váltóban pedig 
254 csapat állt rajthoz. Egyéniben 
Kazai Lukács és Nagy Ádám, vál-
tóban pedig Ambruzs Gergő, Ju-
hász Erik, Juhász Evelin, Kató Ró-

bert Imre, Körömi Emese, Kovács 
Bence, Kovács Ágnes és Papp Vik-
tor. Egyéniben Kazai Lukács 114 
km után térdsérülés miatt feladni 
kényszerült. Nagy Ádám 12 óra 40 
perces idővel 620 célbaérkező kö-
zül a 303. helyezést érte el. Ez az 
eredmény az országos bajnokság-
ban a 25-30 éves korcsoportban 51. 
indulóból a 30. helyhez volt elég. 
Nagyon szép teljesítményt nyújtott 
a váltó is, ugyanis 250 célba érkező 
csapat közül a 42. helyezést érte el. 

Az időeredményük 10 óra 38 perc 
volt. A triatlon versennyel egy idő-
ben tartották a Certend nevű hosz-
szútávúszást is. A 10 km-es távon 
Papp Ákos indult el szakosztá-
lyunkból. Tavalyi időeredményén 
32 percet javítva, 3 óra 33 perces 
idővel ért célba. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a segítséget Juhász 
Istvánnak, Kató Róbert Imrének, 
Szűcs Tibornak, Kónya Istvánnak 
és Bartha Sándornak.

Nagy Ádám
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A  tavalyi elsőségemet nem sikerült megvédeni, fél pont hát-
ránnyal a második helyre szorultam.
 

Végeredmény:

1. Dosztán János / Újszász / 5
2. Fekete Albert / Dévaványa / 4,5
3. Takács Lajos / Újszász / 4,5
4. dr Ondok László / Szolnok / 4
5. Juhász Béla / Abony / 4
6. Kecze Mátyás / Kisújszállás / 3,5
7. Egyed Judit / Karcag / 3,5
8. Jakobei József / Kisújszállás / 3,5
9. Fekete Ágnes / Dévaványa / 3,5
10. id. Radócz István / Szolnok / 2,5
11. K.-Szabó Imre / Törökszentmiklós / 1,5

ORSZÁGOS KORCSOPORTOS BAJNOKSÁG,
BALATONLELLE

 A 18 éves lányok mezőnyében Fekete Ágnes a nyolcadik he-
lyen végzett. 

VIII. ANCSIN NEMZETKÖZI EMLÉKVERSENY,
BÉKÉSCSABA

A negyvenegy résztvevős versenyen - a papírformának megfele-
lően -  a legmagasabb értékszámú játékos végzett az élen. A leg-
eredményesebb női versenyző címet Fekete Ágnes szerezte meg. 

Végeredmény:

1. Gál József / Hajdúböszörményi SE /6
2. Fekete Albert / Dévaványa / 5,5
3. Kakuk Sándor / Orosházi SE / 5
4. Lovas Miklós / Pénzügyőr SE / 5
5. Bányai István / Gyulai SE / 4,5
6. Halász Csaba / MAFC / 4,5
7. Szász János / Dévaványa / 4,5
8. Tamás Kornél / Gyulai SE / 4,5

 

VI. HOCZOPÁN SÁNDOR
NEMZETKÖZI SAKK KUPA, GYULA

 
A versenyen hat csoportban huszonnégy játékos indult. Az
A csoportban  dévaványai siker született. A 14 év alattiak me-
zőnyében Feke Nándor a második helyen végzett.

Végeredmény:

1. Fekete Albert / Dévaványa / 4,5
    Fekete Ágnes / Dévaványa / 4,5
3. Bányai István / Gyulai SE / 2,5

4. Petró József / Békési TE / 1,5
5. Magold Victor / Románia / 1,5
6. Tamás Kornél / Gyulai SE / 0,5

  

IV. BERÉNYI STRAND KUPA, MEZŐBERÉNY

A második fordulóban váratlan vereséget szenvedtem a későb-
bi győztes Balog Imrétől, így meg kellett elégednem a második 
hellyel. A legjobb tíz év alatti versenyző különdíját Fehér Mik-
lós szerezte meg. 

 FELNŐTT CSOPORT VÉGEREDMÉNY:

1. Balog Imre / Békés / 8,5
2. Fekete Albert  / Dévaványa / 8
3. Nagy Róbert / Mezőberény / 6
4. Magold Victor / Románia / 6
5. Benyovszki Pál / Mezőberény / 5
6. Hegedüs Mátyás / Füzesgyarmat / 5
10 résztvevő, körmérkőzés 

Végeredmény a  14 év alattiak mezőnyében:

1. Kovács Gergő Norbert / Békési TE / 6,5
2. Magold Filip / Románia / 6
3. Kovács Gergó / Békési TE / 4,5
4. Fehér Miklós / Dévaványa / 4
5. Feke Nándor / Dévaványa / 4
6. Komlódi Tamás / Mezőberény / 4
7. Fesető Boldizsár / Mezőberény / 3,5
8. Kukuk Norbert / Mezőberény / 3
9. Nagy Endre / Dévaványa / 3
10. Varga Dóra / Mezőberény / 2,5
11. Vetési István / Dévaványa / 1

7. forduló

24 ÓRÁS SNELLVERSENY, BÉKÉSSZENTANDRÁS

Egyesületünket Szász János képviselte a versenyen  és a 27 fős 
mezőnyben az előkelő negyedik helyen végzett.
 

Végeredmény:

1. Zámbó Zoltán / Makói SVSE / 103
2. Volosin Vladimir / Szentesi ISE / 97
3. Bíró István / Orosházi SE / 90
4. Szász János / Dévaványa / 84,5
5. Balázs András / Nyergesújfalu SE / 84
6. Hajdú István / Szentesi ISE / 80,5

Fekete Albert

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE EGYÉNI BAJNOKSÁGA
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Anyakönyvi hírek
Születések:
Iványi Mónika és Dénes Gábor lánya
Mónika, Somogyi Tünde és Kondacs 
György lánya Tünde Teodóra, Farmasi
Nikolett és Tánczos Tamás fi a Tamás,
Lomjanszki Edit és Kasza Sándor
lánya Aira, Augusztiny Erika és Tari Sándor fi a Kristóf,
Váradi Anna Franciska és Furka Zsolt lánya Franciska, Takács Tímea 
és Kónya Zoltán lánya Zoé, Kónya Andrea és Csáki Bátor fi a Bátor 
Medox.

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

§
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

új tetők készítését, régi tetők javítását, 
és egyéb famunkákat vállalok!

Érd: hétköznap 17 óra után, hétvégén 
egész nap. Szarka László (Dévaványa)

Tel.: 06-30/975-70-28,
06-30/571-47-46

Ácsmunkákat

(javítások, cipzár csere, stb.)
Varrást vállal! Házhoz is megyek és 

megbeszéljük! Hétköznap 17 óra után 
és hétvégén egész nap.

Telefon: 06-30/571-47-46
Dévaványa, Sarló u. 15.

SZARKA LÁSZLÓNÉ
VARRÓNŐ Fejedelmi

Cukrászda
Dévaványa, Árpád u. 28. 

1 fő eladót
felveszünk.

Érdeklődni lehet a helyszínen. 
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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

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

Kamatmentes részletfi zetési 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. augusztus 21.  (péntek) 1700 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

2015. augusztus 20.
Ünnepi testületi ülés 14 órai kezdettel 

a DÁMK Művelődési ház
hangversenytermében.

Az ülés napirendje:

- Ünnepi beszédet mond
Dankó Béla országgyűlési képviselő

- A „Dévaványáért” kitüntetés átadása

ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ

 20.30-tól „cukorbomba”
kilövése a gyerekek örömére,

21 órától tűzijáték a Hősök terén.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS
A DÁMK Művelődési Ház buszos kirándulást szervez, 
melyre várja a lakosság köréből mindazok jelentkezését, 

akik szívesen ellátogatnának 
LILLAFÜREDRE ÉS BÜKK-
SZENTKERESZTRE.

Kirándulás napja:
2015. szeptember 13.

vasárnap, indulás reggel 6 órakor.

Tervezett program:
Lillafüred vízesés, Palota szálló, függőkert, kisvasút va-
lamint: a Bükki Füvészkert megismerése, túravezetővel.

Gyuri bácsi gyógynövénykertje, gyógytea mintabolt látogatás. 
Költségek: a jelentkezők számától függően kb. 5000-
6000.- Ft.
Jelentkezés: folyamatosan, a férőhelynek megfelelően 
augusztus 31-ig, 2500.-Ft előleg befi zetésével.

Tájékoztatás, a DÁMK Művelődési Ház
irodájában Balogh Arankánál.

Tel.: 66/483-051, ill. 30/612-2347.

Idén is megrendezésre kerül
2015. szeptember 26-án a

Részletek a hírlap következő számában
lesznek olvashatók.
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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. augusztus 31., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak az augusztus 31-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentet-
ni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
teményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Szeptember 11.
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

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!

INGATLANKÖZVETÍTÉS - HITELÜGYINTÉZÉS
Lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉDTŐL A HITELIG! HI-
TELKÖZVETÍTÉS BÁRMILYEN LAKÁS CÉLRA ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA. 
TELJES BANKI ÜGYINTÉZÉS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN!!! ÚJ!!! ÁLLAMI 
KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK, ÚJ ÉS HASZNÁLT LAKÁS, CSALÁDI HÁZ 
VÁSÁRLÁSRA, KORSZERŰSÍTÉSRE, JELENTŐS KAMATKEDVEZMÉNYEKKEL, 
MÓDOSULT, KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL!
2015 JÚLIUS 1-TŐL „ÚJ SZOC.POL” /CSOK/ ÜGYINTÉZÉSE, 
HASZNÁLT LAKÓINGATLAN VÁSÁRLÁSRA ÉS BŐVÍTÉSRE.
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. 
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  12 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.
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, 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.  
2,5  szobás, teljes komfortos ház, azonnal költözhetően, a Köleshalmi úton 5 mó Ft. 
3 szobás, teljes komfortos ház, gáz és vegyes fűtéssel, a Rákóczi út elején 4,5 mó Ft.
2 szobás, komfortos, száraz vályogház, konvektoros, gazd. épületekkel, a Szérűskert úton 3 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, felújított ház. kombi kazános közp. fűtéssel, a Kinizsi úton 6,8 mó Ft.   
3 szobás, gázkazános központi fűtéses, felújított fürdőszobás ház a Dobó úton 7,8 mó Ft.
2 szoba+nappali, komfortos, gázkonvektoros ház, a Körösladányi út elején 5 mó Ft.
2 szoba+nappali, gázkonvektoros, komfortos ház, melléképület, garázs, a Barcéi úton 4,5 mó Ft.
2 szobás, komfortos ház, gázkonvektoros, új nyílászárókkal, a Körösladányi út közepén 4 mó Ft.
Gyomaendrődön 2+2 félszobás, erkélyes társas lakás az Okt. 6. ltp.-en 7,5 mó Ft.
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