Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2015. július 15. napján rendkívüli
ülést tartott, több halasztást nem tűrő ügy miatt.
Első napirendi pont keretén belül a képviselő-testület döntött
a KEOP-2015-5.7.0. – „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó projekt keretében a kivitelezési, projektmenedzsmenti,
műszaki ellenőri feladatok tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására vonatkozóan.
Második napirendi pontban az otthonteremtés helyi támogatásához szükséges forrás biztosításáról hozott döntést a
testület. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben a tervezett pénzügyi keret 5.000.000,- Ft összegben volt betervezve, melyet
2015. első félévében a testület teljes mértékben felhasznált. A
képviselő-testület a további beérkező kérelmek teljesítéséhez
az otthonteremtés helyi támogatás előirányzatához további
5.000.000,- Ft forrást biztosított az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének tartalék előirányzata terhére.
A képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását követően rátért a bejelentésekre, melyben először az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése tárgyában indított helyi
beszerzési eljárással kapcsolatosan hozott döntést, melynek
során a beszerzési eljárás eredményeként a Tér és terület Kft.
ajánlatát hirdette ki nyertesnek.
Ezt követően a képviselő-testület elfogadta a 2015. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére Dévaványa közigazgatási területén megvalósuló munkahelyteremtő
és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási tervezetet és pályázati felhívást.
Döntés született több önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről, a napközi konyha részére 2 db sütő beszerzéséről, a Széchenyi u. 5. szám alatt lévő
ingatlanok vásárlásáról, ravatalozó épület vizesblokkjának, valamint a térburkolat felújítási pótmunkálatairól.
A képviselő-testület zárt ülést tartott és döntést hozott az otthonteremtés helyi támogatása iránti kérelmekről.
A képviselő-testület 2015. augusztus 5. napján rendkívüli
ülést tartott. A képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalása előtt döntött arról, hogy a piacot üzemeltető vállalkozó
az önkormányzat tulajdonát képező 1834 helyrajzi számú piac
területével határos 1835 és az 1836/1 helyrajzi számú ingatlanok nagykapu bejárója előtt lévő aszfaltot „X” jellel lássa el,
valamint a piac területét megjelölő határvonalakat fesse fel.
Első napirendi pont keretén belül döntött a képviselő-testület arról, hogy a 2016. évi villamos energia beszerzése során
igénybe kívánják venni a MEBEK FREE díjmentes csoportos
villamos energia beszerzési szolgáltatást a legjobb piaci ajánlatot a további megtakarítás érdekében.
A képviselő-testület második napirendi pontban a Dévaványai Folkműhely Egyesület kérelmét támogatta, melyben a részükre megítélt támogatás átütemezését kérték.
Harmadik napirendi pontban került megtárgyalásra a „Dévaványa, Téglagyári telepen felhalmozott bontott betontörmelék

ledarálása” tárgyban indított beszerzési eljárás, melynek eredményeként a Bereczki és Társa Bt. ajánlatát hirdette ki nyertesnek.
A képviselő-testület a negyedik napirendi pont keretén belül a „Dévaványa, belterület 897/5 és 915 hrsz-ú ingatlanok
bérbeadása”-ra irányuló pályázati eljárás eredményeként a
pályázati felhívás alapján Salánki Erzsébet Jolán - mint legmagasabb bérleti díjat megajánló - pályázó ajánlatát hirdette
ki nyertesnek.
A képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását követően rátért a bejelentésekre, melyben először döntött arról,
hogy a települési önkormányzatok rendkívüli támogatása felhívásra 5,5 millió forint összegű támogatásra pályázatot nyújtanak be.
Az ülés további részében a képviselő-testület egyetértett azzal, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által fenntartott Városi Egészségügyi Intézmény dévaványai telephelyeként szemészeti, bőrgyógyászati, fül-orr-gége gyógyászati
szakrendelés létesüljön a Strandfürdő és Gyógyászat Dévaványa, Sport u. 5. szám alatti ingatlanon.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Körömi és Társa
Kft.-t a 2015. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói
Alap terhére, Dévaványa, Hajós utca 34. szám alatt megvalósuló beruházást 2.000.000,- Ft visszatérítendő támogatásban
részesíti.
A képviselő-testület zárt ülést tartott és döntést hozott az otthonteremtés helyi támogatása iránti kérelmekről.
A képviselő-testület ünnepi ülését 2015. augusztus 20. napján tartotta. A polgármester - a HIMNUSZ és a SZÉKELY
HIMNUSZ közös eléneklését követően - köszöntötte az ünnepi
ülés minden résztvevőjét, majd átadta a szót Dankó Béla Országgyűlési Képviselő Úrnak, aki az államalapító Szent István
ünnepe alkalmából megemlékező beszédet tartott.
Az ünnepi beszéd elhangzását követően került sor a
„DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés átadására, amelyet ez évben
Kádár Ferenc részére ítélt oda a képviselő-testület.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2015. szeptember
24. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a
következők:
1. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének beszámolója
a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben
végzett munkájáról
2. Beszámoló a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület tevékenységéről
3. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása
4. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről
5. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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TISZTELT LAKOSSÁG!

MEGHÍVÓ

A Békés Megyei Önkormányzat új programsorozatot
indított, minden hónapban, változó helyszíneken tartanak
fogadóórát a megyei elnök és alelnökei. A kezdeményezés célja, hogy a településen élők személyesen mondhassák el gondjaikat, problémáikat, észrevételeiket a megye
vezetőinek oly módon, hogy ehhez ne kelljen beutazniuk
Békéscsabára, levelet írniuk vagy felvenniük a telefont.
A személyes találkozó mindig közvetlenebb, a téma alapos
kifejtésére alkalmat adó lehetőség, amivel érdemes élni.
Ugyanakkor a polgármesterek, képviselők is eszmecserét
folytathatnak a megyei elnökkel, alelnökökkel.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a város
roma nemzetiséghez tartozó lakossága közérdekű
javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása
és megvitatása érdekében,

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás időpontja:
2015. szeptember 21. (hétfő) 16 óra
A közmeghallgatás helye:

A dévaványai fogadóóra helyszíne és időpontja:
Dévaványa Város Önkormányzatának 17. sz. díszterme,

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
házasságkötő terem

2015. október 14. (szerda) 14 óra.

A fogadóórát Tolnai Péter,
a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke tartja.

Az érdeklődő lakosokat szeretettel várjuk!

Kovács Attila Tamás sk.
Dévaványai Roma Nemzetiségi

Minden érdeklődő lakost várunk!

Önkormányzat elnöke

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉS DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIN
A beruházás a Környezet és Energia Operatív Program „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” c. konstrukciójának keretében 2015. 04. 22. és 2015. 08. 31.
között az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult
meg Dévaványa Város Önkormányzatának tulajdonát
képező épületein.
Az „Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein” KEOP-4.10.0/N/14-2014-0374
azonosítószámú projekt támogatása 31.881.081,- Ft.
A támogatás intenzitása 100%.
A tervezett fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának az épületein került megvalósításra. A projekt során
az alábbi helyszíneken telepítettek fotovoltaikus rendszert:
5510 Dévaványa, Vörösmarty utca 6-8. Hrsz: 1903
(Ványai Ambrus Általános Iskola)
5510 Dévaványa, Sport utca 5. Hrsz: 910 (Strandfürdő)
A fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának két
épületét érintette. A napelemek műszaki adatai: polikristályos napelem, minimum 250 W normális teljesítmény. Inverterek műszaki adatai: A beépített invertereknek a területi hálózati engedélyezés által elfogadott, amely működő
képes rendszert alkot a meghatározott összteljesítményű
napelemekkel. Az általános iskola esetében 60 db napelem került telepítésre a lapostetőre, melyeknek elvárt ösz-

ye:
szteljesítménye:
15.000 Wp. A
strandfürdő esetében pedig 1100 db
lt felnapelem került
telepítésre azz ottani
lapostetőre, melyeknek
zteljesítménye:
az elvárt összteljesítménye:
27.500 Wp. Mindkét esetben AMERISOLAR AS 6P30 típusú napelemek kerültek telepítésre.
A megvalósuló fejlesztések közvetlen célja volt a megújuló energia alapú energiatermelés terjesztése, ezáltal a
környezeti terhelés és a széndioxid kibocsátás csökkentése.
Az épületek villamos energia ellátásának fejlesztése napelemes rendszer kialakításával valósult meg. A fejlesztés
által az általános iskola és a strandfürdő villamos energia
felhasználása nagymértékben csökken. A megtakarításnak
köszönhetően az épületek további fenntartása, üzemeltetése jelentős költségmegtakarítással jár.
A kialakított napelemes rendszer megvalósítása teljes
mértékben összeegyeztethető az Európai Unió és Magyarország energetikai stratégiájával. A megvalósult
projekt eredményeként érvényesíteni tudjuk a fenntartható fejlődés szempontjait, illetve hozzájárulunk a környezeti szempontokat érvényesítő gazdaságpolitika kialakításához.
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ÚJRAHASZNOSÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNÁLAT
Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi régióban
Nyolcvanhat településen, összesen 15,185 milliárd forintból modernizálja a hulladékkezelési technológiákat a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás (DAREH). Mindehhez európai uniós és a magyar központi költségvetésből származó, vissza nem
térítendő támogatásokat használnak fel a társult önkormányzatok.
A projekt elsődleges célkitűzése a hulladékképződés
csökkentése, valamint az újrahasználat és az újrahasznosítás arányának növelése a Dél-alföldi régióban. Így csökkentve a térség környezetterhelését, és biztosítva jobb körülményeket, magasabb életminőséget az itt élő közel 390
ezer embernek.
A korábbi hulladékgazdálkodási rendszer a depókban
történő lerakásra támaszkodott. Ezt egy modern, az újrahasznosítás és az újrahasználat lehetőségeit is kihasználó
megoldás váltja fel.
A lakosság számára a projekt egyik legfőbb eleme az
úgynevezett házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése
lesz. Ennek keretében minden kertes-, illetve társasházhoz
új hulladékgyűjtő edények kerülnek, melyekben a tiszta
csomagolási hulladék, papír, műanyag palackok stb. elkülönített gyűjtése történhet meg. A hulladékok otthoni
gyűjtését és szelektálását ezért a jövőben az eddigiektől
eltérően kell elvégezni.
Az új rendszer kiszolgálásához új létesítmények is épülnek. Beszerzik az új kukákat, a szállításhoz szükséges
járműveket. Új hulladékudvart hoznak létre Dévaványán,
Gyulán, Makón, Mezőhegyesen, Orosházán, Szeghalmon
és Vésztőn, a már üzemelő szentesi létesítményt pedig bekapcsolják a megújuló hulladékgazdálkodási rendszerbe.
A hulladékudvarok területén ún. újrahasználati központok
nyílnak.

sen
A vegyesen
ven
és a szelektíven
ullagyűjtött hullavábbi
dékok
további
válogatására egy
mechanikai éss optikai
technológiát iss alkalmamű épül a bézó válogatómű
ladéklerakó területén.
késcsabai hulladéklerakó
Szintén Békéscsabán építenek fel a kivitelezők egy komposztáló üzemet. Emellett a hulladék szállítását négy átrakóállomás is támogatja: a Szentesen, Orosházán, Makón
és Szeghalmon felépülő komplexumokból nagy kapacitású
nyergesvontatók szállítják tovább a feldolgozásra kerülő
hulladékot.
Szintén a hulladékszállítás környezeti terhelésének mérséklését segíti elő a projekt keretében 35 új kukásautó és
más járművek, amelyek modern erőforrásaikkal a jelenleg
üzemelő típusoknál kevesebb szennyező anyagot juttatnak
a levegőbe.
A projekt neve: Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007)
DAREH Önkormányzati Társulás, Orosháza, Szabadság
tér 4-6. Tel.: 06-68/413-022/106 • 06-68/413-022/196.

Szerezzen érettségit munka mellett, akár két év alatt!
Kedves Dévaványai Fiatalok.....Érdeklődők !
Kedves Ecsegfalvi Fiatalok.....Érdeklődők !
Kedves Gyomaendrődi Fiatalok....Érdeklődők !
Ezúton is nagy tisztelettel tájékoztatok mindenkit, hogy a Bátori
István Gimnázium Dévaványai Tagintézményébe - a 2015/16-os tanévre, a dolgozók esti gimnáziumi tagozatára: 2015. szeptember 2-ig
15 fő iratkozott be.
Ez a tanulói létszám kevés az induláshoz. A kellő indulási létszám elérése érdekében (ez 24-25 fő) itt a Dévaványai Hírlapon
és szórólapon is hírt adva - tisztelettel és szeretettel várunk minden tanulni vágyót!
Jelentkezni lehet: dr. Ágoston Sándornál
5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 8 szám alatt:
2015. szeptember 10-én, csütörtökön 17-18.00 között,
2015. szeptember 11-én, pénteken 17-18.00 között

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a.) előző tanulmányait igazoló bizonyítvány illetve annak
fénymásolata,
b.) személyi igazolvány,
c.) lakcímkártya,
d.) TAJ kártya.
Előzetes egyeztetés és jelentkezés:
E-mail: agoston.sandor1946@gmail.com
Mobil: 00-36-30/675-2492
Minden érdeklődőt szeretettel várunk esti gimnáziumi
oktatásunkra!
Tisztelettel: dr. Ágoston Sándor szervezéssel megbízott
Ui: A félreértések és félremagyarázatok „elkerülése végett” nagy
tisztelettel tájékoztatok mindenkit, hogy ezen dolgozói esti gimnáziumi oktatás szervezését és indítását - ingyen, minden fizetség nélkül, a saját szabadidőm rovására vállaltam és végzem!
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Polgármesteri tájékoztató

Elkezdődött a tanév
Szeptember 1-jén 780 diáknak, ezen belül is 97 elsősnek csengettek be városunkban. A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium Szügyi Dániel Tagintézménye 103 fővel, ebből 7 elsőssel, míg a Ványai Ambrus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 515 fővel, ebből

Eszközfejlesztés a
napközi konyhánál
A képviselő-testület döntésének megfelelően idén
nyáron jelentős mértékű eszközfejlesztést hajtottunk
végre a napközi konyhánál. Az önkormányzat és a
Váradi Bt. közös, közel 7 millió forintos fejlesztésének központi eleme a több mint 30 éves sütők lecserélése volt. A beszerzésnek köszönhetően két
nagyteljesítményű gőzsütőt vásároltunk, melyek az
új tanévkezdésre már munkába is álltak. A fejlesztés
eredményeként javul a közétkeztetés színvonala, lehetővé válik egy korszerű és modern napközi konyha
működtetése. A gőzsütők révén a szolgáltatást igénybe vevők kevesebb olajat tartalmazó, ízletesebb és
egészségesebb ételeket tudnak fogyasztani.

Tájékoztató a háziorvosi
körzetek ellátásáról
Tájékoztatom a kedves lakosokat, hogy Dr. Kálmán
István Doktor úr hirtelen történt, megrázó halála után
a betegek rendes ellátásáról szeptember elsejét követően Dr. Hayder Karim helyettesítő háziorvos gondoskodik. A doktor úr minden nap 13.00-tól 15.00-ig
rendel a központi rendelőben. Dr. Hayder Karim több
59 elsőssel indította a tanévet. A középiskolát megkezdő 162 diák idén számos változást fog tapasztalni,
többek között a középiskola fenntartója mellett, annak
neve is megváltozott. Szeptember elsejét követően a
középiskola új neve: Gyulai Szakképzési Centrum
Dévaványai Szakképző Iskola és Kollégium, illetve az intézmény a Nemzetgazdasági Minisztérium
fenntartásába került. A tanköteles korúak mellett
azonban 168 óvodás és 26 bölcsődés is „munkába”
állt. Egyszerre öröm és egyben probléma is, hogy a
bölcsődei férőhelyek iránt igen nagy a kereslet, és a
szakhatóság által engedélyezett 24+2 férőhely nem
képes minden igényt kielégíteni. A bölcsődébe elsősorban a dolgozó szülők gyermekei kapnak helyet, a
fennmaradó helyeket pedig rászorultság alapján osztják ki. Így sajnos van olyan gyermek, akinek felvételét kénytelen az intézmény eltolni, de igyekeznek
mindenki számára megfelelő megoldást találni.

mint két évtizede Szeghalmon háziorvos és tüdőgyógyász szakorvos. Az asszisztensi feladatokat továbbra
is Bogya Lászlóné látja el, délelőttönként sürgős esetben is hozzá kell elsőként fordulni.
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Valánszki Róbert
polgármester

Kádár Ferenc kapta a „Dévaványáért” kitüntetést
Az ünnepek mindig arról szólnak, hogy valamire emlékezünk, ami része a történelmünknek, a múltunknak, egyéni és közös sorsunknak. Jó alkalmak ezek a pillanatok arra,
hogy testben és lélekben egyaránt megálljunk egy kicsit és
elgondolkozzunk a múlt egy szeletén. Mi miért történt, ki
mit tett, hogy élt, cselekedett.
És éppen ezen emlékezés okán ítéli oda a képviselő-testület minden évben a város legrangosabb kitüntetését is,
azoknak az embereknek, akik példát tudnak adni a jelennek, akik munkájukkal városunkat szolgálták, szolgálják.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
város polgárainak elismerése és megbecsülése kifejezéseként a településért kiemelkedő tevékenységet végzett
személyek részére a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetést
alapította.
A kitüntetés odaítélhető minden olyan magánszemély
részére, aki a település érdekében kiemelkedő társadalmi
munkát vagy tudományos, művészeti, oktató, vagy egyéb
olyan tevékenységet végzett, amellyel Dévaványa Város
javát és felemelkedését szolgálta.
A képviselő-testület évente maximum egy személynek
adományozhatja a kitüntetést.

••••••
Kádár Ferenc 1945. november 8-án született Dévaványán. A Vágás-szélen nőtt fel két öccsével együtt. Szülei egyszerű, földműves családból származtak. Édesapja
Kádár Ferenc, édesanyja L. Papp Ida. Az általános iskolai
tanulmányait itt helyben végezte el, majd 17 évesen Pestre került, gépkocsi vezetőként dolgozott a Posta központi
telepén. A szegedi katonaságnál töltött idő után Dévaványán a Lenin Tsz-nél lett sofőr, közben elvégezte a mezőgazdasági gépszerelő iskolát. 1970-től Körösladányban
a Magyar Vietnám Barátság Tsz-ben dolgozott, szintén
gépkocsi vezetőként. 1971-ben megnősült, lakhelye is
Körösladányban lett. Két gyermeke született Zsuzsanna és
Ferenc, akik már szintén családosok. Négy unokával büszkélkedhet. 1983-ban a Temetkezési Vállalathoz került dolgozni mint fiókvezető, máig is ott dolgozik, immár nyugdíj
mellett. Kádár Ferenc nagyapja a népművészet mestere
volt, aki maga faragta furulyáján játszott, aki tárogatózott
mindenki örömére, aki megszólaltatta Lehel kürtjét. A
hangszer szeretetét tőle örökölte és az első zenei lépéseket
is tőle tanulta. Gyerekkorában ő tanította furulyázni, később tárogatózni. A furulya sose hagyta el, de a tárogató is
nagy kedvence lett.

Már nem csak saját kedvtelésre zenél. Az évek folyamán
egyre többfelé hívják és szívesen tesz eleget minden felkérésnek. Tárogatós találkozókra jár, a gyulai fúvószenekarral is szokott játszani. Hegedülni is tanul, újabb kihívás ez
számára, valamint a hangszergyűjtés, ami élete egy része.

Azóta szinte le sem teszi egyik hangszert sem. A furulyát – a nagyapjától örökölte, mindig a zsebében van, de a
tárogató is elkíséri mindenhova.

Megyeszerte sokfelé kap meghívást, szívesen eleget tesz
minden felkérésnek, viszont ide,… Dévaványára, a szülőfalujába mindig HAZAJÖN.

Szülőfalujától Dévaványától sosem szakadt el, már csak
azért sem, mert Körösladányban lakik, a dévaványai úton,
ami szülőfalujába vezet.
Sokszor hívják civil szervezetek rendezvényeire, lakodalmakba, különféle városi programokra, ahol Tóth István
barátjával zenélnek.
Szívesen jön haza, oda, ahol őrzik a hagyományokat,
megbecsülik a múlt értékeit. Többek között ez évben az 5.
alkalommal rendezik meg Dévaványán - nagyapja emlékére - a Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptánc Versenyt, melyet civil szervezetek indítottak el.
Tagja a Folkműhely Egyesületnek, a citerazenekarnak, a
dévaványai VOX HUMANA Vegyeskarnak. Pártoló tagja
több civil szervezetnek, támogatja a hagyományőrző rendezvényeket.
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MEGHÍVÓ
Dévaványa Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt a
2015. szeptember 16-án (szerdán) rendezvényeinkre
10 órától Vidékfejlesztési konferencia
Helyszín: DÁMK Művelődési Ház (5510 Dévaványa, Gyöngy u. 6.)

PROGRAM:
9.30-10.00
10.00-10.15
10.15-11.00
11.00-11.30

Regisztráció
Köszöntőt mond Valánszki Róbert polgármester
Dankó Béla országgyűlési képviselő
Tájékoztató a Vidékfejlesztési Operatív Programokról
Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár
Tájékoztató a LEADER pályázati lehetőségekről
Kovács Tibor KSVE irodavezető
Kérdések
„A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének javaslata alapján, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült.”

12 órától Kormányablak átadó ünnepség
Helyszín: Közös Önkormányzati Hivatal (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.)
A kormányablakot átadja: Dr. Baltay Tímea kormányablakokért felelős helyettes államtitkár

MEGHÍVÓ ALAPÍTVÁNYI ESTRE

OLVASÓI LEVÉL

A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak
Jövőjéért Alapítvány sok szeretettel meghívja Önt
és kedves családját a 2015. november 14-én (szombaton) 19 órai kezdettel megrendezésre kerülő jótékonysági báljára.

Tapasztaltam, hogy az orvosi ügyelet 2015. 07. 29-én
0 óra 30 perctől sajnos nem volt elérhető. A Margaréta
Idősek Otthonában azt mondta az üzenetrögzítő: igazgató, igazgatási osztály, konyha, nővérszoba, stb. Hívtam a
gyomai ügyeletet, de ott is eredménytelen volt, próbáljam
meg újra. Így ment 3.30-ig. Másnap reggel bementem a
gyógyszertárba és elpanaszoltam hogy jártam az éjszaka.
A gyógyszerész hölgy nagyon rendes volt, mert mondta
hogy menjek át dr. Bagi Károlyhoz, így is volt. A doktor
úrnak is elmondtam, írt is fel megfelelő gyógyszert, ki is
váltottam. Nagyon szépen köszönöm a gyógyszerész hölgy
segítségét. Szeretném megtudni hogy mi a teendő? Szerintem nem erre esküdtek, hanem gyógyítani. Nem szeretném
ha más is így járna.

A bál helye: a Vörösmarty utcai iskola tornaterme.
A jegyek megvásárolhatók 2015. november 10-ig
a titkárságon a Vörösmarty utcai épületben.
Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk és
szeretettel megköszönjük.
Számítunk megjelenésére és segítő támogatására.
Az alapítvány kuratóriuma

2015. 07. 30.,
Egy beteg nő
Az érintett felet megkerestük, a szerkesztőségbe lapzártáig válasz nem érkezett.

Az est teljes bevétele az alapítvány számláját gyarapítja.
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Szerkesztőség.

ÓPUSZTASZEREN JÁRTUNK...

Államalapításunk ünnepén a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 54 fővel, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba kirándult. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, de az eső ellenére is nagyon jól éreztük magunkat. Tagjaink közt akadtak olyanok,
akik most láthatták először a lenyűgöző Feszty-körképet.
Sok színes program kínálkozott, közülük néhány: tanítás a régi
oskolában, megtudhattuk nagyanyáink kenyérsütési praktikáit, betekinthettünk a csigakészítés rejtelmeibe. Kipróbálhattuk a rovásírást,
körmön fonást, nemezelést, esztergálást, rokkázást.
A bátrabbak megmutathatták, hogy mennyire tudnak az íjjal bánni.
A Látogatóközpont vetítőtermében, aki akarta megtekinthette
„A legendás betyárkirály”, és a „Pozsonyi Csata” című filmet.
Bárki lehetett Árpád vezér, a multimédiás játszótéren.
A rendet, a zuhogó eső ellenére is egy lovas csendőr „vigyázta”,
akivel többen is készítettünk közös fotót.
Igyekeztünk minél több látnivalót, kiállítást megnézni, hogy kirándulásunk emlékezetes maradjon.

NAGYCSALÁDOS HORGÁSZAT
A sok esős nap
után egy napos
reggelen augusztus
23-án egy kisebb
csapat az egyesületünkből felkerekedett és úgy gondolta, hogy ezt a napot
együtt tölti és horgászni indult a Tüskevár horgász- tóra.
Horgász versenyt
rendeztünk különböző kategóriákban, a legkisebb fogástól a legnagyobbig.
Mindenki bevetette a titkos csalit és várta a nagy fogást. Kisebb nagyobb sikerek voltak, de a kisebb dominált.
Ez persze senkinek sem szegte kedvét.
Míg a horgászok várták a kapást, addig bográcsban készült a biztos fogás, a paprikás krumpli kolbásszal, amely
finomra sikeredett.
A verseny végén mindenkit díjaztunk, oklevelet kaptak.
Remélem mindenki maradandó élményekkel ment haza.
Köszönjük Cserven Tibornak és Kékes Mónikának a lehetőséget, és azt, hogy elviselték a gyerekzsivajt, a kacagást!
Nyilasné Csentős Mária
elnökhelyettes

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

Szüreti
mulatság
A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 2015. 10. 10-én 19 órától
szüreti mulatságot szervez a Vadászházban.
Kedvező italárakkal várjuk kedves vendégeinket.
Talpalávalóról gondoskodik: Egri Zoltán zenész
Tombolasorsolás – tombolatárgyakat szívesen fogadunk.
Részvétel díja: felnőtt – 2000 Ft/fő, gyermek – 1500 Ft/fő.
Vacsora: – tyúkhúsleves házi csigatésztával,
– szabadszedéses marhapörkölt burgonyával,
– savanyúság, házi sütemény.
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon:
06-30/237-29-14 (Balog Lászlóné), 06-30/655-11-01 (Erdős Andrea), 06-30/516-44-41 (Diós Szilvia)
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GYŰRŰFŰN VOLTAM!

STRANDFÜRDŐ HÍREI
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy
a Strandfürdő 2015. szeptember 30-ig lesz nyitva.
Várunk mindenkit szeretettel!
Hétköznap: 10.00-19.00 óráig
Hétvégén: 9:00-19:00 óráig

Idősek napja
2015. október 1. csütörtök.
15 órától a DÁMK Művelődési Házban sok
szeretettel várjuk Dévaványa érdeklődő lakosait!
További részleteket a könyvtár előtti hirdetőfalon
lehet megtudni.

Ismét megrendezésre került a „Mocorgó puli” tábor, amelyen már harmadik alkalommal veszek részt.
Először itt, a Túzoktelepen, majd Biharugrán, az
idén pedig Gyűrűfűn táborozhattam egy hétig.
Aki szereti a természetet, és többet akar megtudni
róla, azoknak ajánlom szeretettel.
Gyűrűfű egy kis ökofalu a Dél-Zselicben. Megismertük szűkebb környezetét, környezettudatosabb
életmódot folytattunk (jurtában aludtunk, komposzt
Wc-t használtunk, víztakarékos módon tisztálkodtunk). Megtapasztaltuk a biogazdák életmódját. Meglátogattuk az almáskeresztúri kecskefarmot, ahol sajtokat kóstolgattunk. Volt bátorságpróba, ökoháború,
olajfestmény-készítés, karkötő fonás, íjászkodás, forrásvizet ízlelhettünk.
Az utazást telekocsikkal oldottuk meg, több család
összefogásával. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Saly Tamásnak és családjának és Saly Erikának
a szervezésért!
Jövőre ismét megyek!

Móra Ferenc: A cinege cipője
Vége van a nyárnak,
hűvös szelek járnak
nagy bánata van a
cinegemadárnak.

Darunak, gólyának,
a bölömbikának,
kár, kár, kár, nem ilyen
akárki fiának!

Szeretne elmenni,
ő is útra kelni.
De cipőt az árva
sehol se tud venni.

Daru is, gólya is,
a bölömbika is,
útra kelt azóta
a búbos banka is.

Kapkod fűhöz-fához,
szalad a vargához,
fűzfahegyen lakó
Varjú Varga Pálhoz.

Csak a cingének
szomorú az ének:
nincsen cipőcskéje
máig se szegénynek.

Azt mondja a varga,
nem ér ő most arra,
mert ő most a csizmát
nagyuraknak varrja.

Keresi-kutatja,
repül gallyrul gallyra:
„Kis cipőt, kis cipőt!”
- egyre csak azt hajtja.
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Tóth Ábel 4.b osztályos tanuló

HORGÁSZTÁBOROZTUNK

Július utolsó hetében az Erzsébet-program PontyVelem
horgásztáborában vehettünk részt iskolánk húsz tanulójával.
A tábor helyszíne a fonyódligeti gyermeküdülő volt, ahova
vonattal utaztunk. Az utazáshoz nagyon sok támogatást kaptunk. Köszönjük a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnak az útiköltséghez nyújtott pénzbeli támogatást; köszönjük a szülőknek, hogy autókkal fuvaroztak bennünket
Dévaványa és a kisújszállási vasútállomás között.
Köszönjük Kiss Károly alpolgármester úrnak, a Dévaványai Horgászegyesület elnökének a horgászbotokat,
így minden gyereknek lett saját horgászfelszerelése.
A horgászás mellett nagyon sokféle programon vehettünk részt, nem is tudtunk mindent kipróbálni. Természetesen fürödtünk, ökojátékokkal játszhattunk, lehetett
focizni, kézilabdázni, volt éjszakai bátorságpróba, vízi
kalandpark. Megtanítottak mindenkit a horgászás alapjaira, valamennyi ifjú horgász jól felszerelt horgászdobozt
kapott ajándékba. Sokféle foglalkozáson vehettünk részt,
így megismertük többek között a legfontosabb hazai halainkat, horgászmódszereket és a halászlékészítés titkait.
A legizgalmasabb események a horgászverseny és az éjszakai horgászások voltak.
Köszönjük a tábor szervezőinek, az ÖKO-Játék Környezettudatos Élményprogram szakembereinek, hogy
türelmükkel, hozzáértésükkel felejthetetlenné tették számunkra ezt a hetet!
Íme néhány gondolat a gyerekek beszámolóiból:
„Nagyon jól éreztem magam a horgásztáborban.
Bár még eddig sosem horgásztam, de azért sikerült
halat fognom. Sok érdekes előadást hallgattunk, emellett volt időnk fürdeni a Balatonban, és szereztem új
barátokat is.”
„A legjobb az volt, amikor este horgásztunk a többiekkel. Nekem még különösen nagyon jó volt a horgászver-

seny is, azért, mert én még nem voltam horgászversenyen.
A balatoni fürdőzés is nagyon tetszett pl. amikor röpiztünk, birkóztunk.”
„Nekem a tábor sokoldalúsága tetszett. Lehetett
horgászni, sportolni, fürdeni, napozni.”
„A táborban mindenki nagyon kedves volt velem.”
„Életemben először horgászhattam a Balatonon.
Hatalmas élmény volt az éjszakai horgászat. A horgászversenyen is eredményesen vettem részt. Köszönöm, hogy ott lehettem, emlékezetes volt ez a tábor”
„A táborban jó volt, hogy amikor valami baj volt, akkor
számíthattunk Igorék segítségére. Az is tetszett még, amikor
magunk dönthettük el, hogy kikkel lehetünk egy szobában.”
„Igazából én úgy mentem, hogy semmit nem tudtam
a horgászatról, de az alapokat sikerült megtanulnom.
Mint például a csomókötés és a csonti felrakása. Amikor a mólón voltunk, az nekem nagyon tetszett, a táj
olyan szép volt. A játékok, amik az utolsó napokban
voltak, azok is tetszettek, a szókirakó tetszett a legjobban. A horgászást is megszerettem, szeretnék jövőre is
menni, és még több dolgot megtudni a horgászatról.”
„Nekem az esti horgászás és a horgászverseny volt a
legjobb. A szakmai vezetők is nagyon segítőkészek voltak,
nagyon tetszett minden!”
„Nekem a strandolások tetszettek, meg a mindennapos horgászat. Meg a lányok elleni vízilabda és a koránkelések és a sok séta. Meg az, amikor kifogtam az
első halamat, ami egy garda volt.”
„Legjobb a horgász verseny volt. De annak is örültem,
hogy én győztem a szektorban.”
„Ami a legjobban tetszett, az volt, hogy amint kimentünk a faház ajtaján, pár lépésre ott is volt a Balaton, ami egyszerűen meseszép. Nagyon jó volt, hogy
más településekről jött gyerekekkel voltunk egy házikóban, akikkel időközben nagyon összebarátkoztunk.
Nagyon sokat horgásztunk, közben jobban megismertük egymást. Remélem, mehetek jövőre is!”
„A táborban töltött egy hét felejthetetlen számomra.
A Balatonban játszott vízilabdameccsek kedves emlékek.
A lányok ügyes kézilabdások, ami meg is látszott, hiszen
mindig nyertek. A horgászatokon nem mindig jártam sikerrel, de nagyon örültem annak az öt halnak is, amit
fogtam. Köszönöm ezt a jó, élményteli hetet, az odaadó
figyelmet a szakmavezetőknek, a tanáraink türelmét.”
„A tábor előtt nem nagyon horgásztam, de úgy megtetszett nekem, hogy ha van idő, apával kimegyek.
A szállás is tetszett, főleg, hogy puha volt az ágy. Jóba
lettem a tábor ideje alatt több emberrel is, és ennek
nagyon örülök. A segítők is nagyon kedvesek voltak.
Jövőre is szívesen visszamennék!”
A tábor során készített fotók megtekinthetők iskolánk
honlapján (www.amkdevavanya.hu), illetve facebookoldalunkon (www.facebook.com/ambrusiskola).
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Czudor Lászlóné

Néptáncfoglalkozás óvodások számára
A Dévaványai Folkműhely Egyesület a 2015/2016-os tanévben is várja az ovisokat a néptáncfoglalkozásokra.
A foglalkozásokat Laskainé Kiss Alexandra néptáncpedagógus tartja, heti két alkalommal.
Jelentkezés és beiratkozás: 2015. szeptember 16-án szerdán 16:45-kor a néptáncteremben.
A foglalkozás díja: 1000.-/fő/hó

Mire jó a néptánc és mit fejleszt?
Az egyetlen olyan mozgásforma, amely természetes mozgáson alapul és a legösszetettebb módon hat a gyermek
fejlődésére. Fejleszti a ritmusérzéket, a szocializációs készséget, a kooperatív gondolkodást, a térben való mozgást, a
közösségbe való beilleszkedést, a testkoordinációt… megelőzi a részképesség zavarok (írás, olvasás, számolási nehézségek) kialakulását a hiper-, és hipoaktivitást.
Játékos keretek között a gyermek beilleszkedik egy nagyobb közösségbe, megismerkedik a hagyományokkal, az
ünnepekkel, népi kultúránkkal és a fellépések során a színpad világával.
A Dévaványai Folkműhely Egyesület további csoportjai:
Felnőtt néptánccsoport - szeptembertől indul
Bokrétás Énekegyüttes - Aranypáva díjas, gyermekekből álló népdalkör
Boróka Énekegyüttes - Felnőtt népdalkör
Zsombékos Citerazenekar - Felnőtt együttes
valamint gyermekekből álló vonós és citerazenekarok

,,Gyertek, gyertek játszani…”
A Dévaványai Folkműhely Egyesület
szeretettel vár mindenkit:
2015. SZEPTEMBER 12. NAPJÁN, SZOMBATON 17:30-TÓL

TÁNCHÁZI ALKALMÁRA.
Helyszín: DÁMK Művelődési Ház, Dévaványa, Gyöngy u. 8.
17:30-18:15-ig APRÓK TÁNCA (népi játék és tánc ovisok részére)
18:15-19:00-ig: Családi táncház / kézműves foglalkozással
19:00-tól Felnőtt táncház
A táncházat vezeti: Mahovics Tamás néptánc pedagógus,
a Népművészet Ifjú Mestere, valamint Laskainé Kiss Alexandra néptánc pedagógus
A talpalávalót az Ahhozképest Zenekar húzza.
A büféről Kónya Mihály és csapata gondoskodik.

Belépő: Gyermek / 200.- , Felnőtt / 500.-
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TÜDŐSZŰRÉS 2015

NYÁRI NAPKÖZI A CSALÁDSEGÍTŐBEN 2015

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

2015.08.03.-2015.08.07. között megrendezésre került az idei
nyári napközi, ahol 22 gyermek tartalmas programokon vehetett
részt. A szervezésben a családsegítő családgondozói és külső önkéntesek, közösségi tevékenységet végző fiatalok vettek részt.
1. Hétfő: Vargáné Molnár Tünde gyermek jógát tartott, ezt követően Tengely Andrea papírsárkányt készített a gyerekekkel,
amit a délután folyamán a traktoros kirándulás alkalmával a
határban felengedtek.
2. Kedd: Játékos utcakereső különböző feladatokkal tarkítva, a
gyerekek 4 csoportra osztva járták a várost.
3.Szerda: Túzoktelepi kirándulás kerékpárral, ahol főztünk paprikás krumplit kolbásszal és a gyerekek csoport játékokkal és
hűtőmágnes készítésével foglalkoztak.
4. Csütörtök: Délelőtt a művelődési házban filmvetítésen vettek
részt a gyerekek, délután a helyi strandon fürdőzés volt.
5. Péntek: Gyomaendrődi Volkswagen Bogár találkozón jártunk
és a gyomai strandon fejeződött be a hét.
Az idei évben a nyári napköziben részesülő gyerekek azon családok közül kerültek ki, akik a szolgálatunkban, gondozásban részesülnek.
Ezúton köszönjük a segítők és a közreműködők aktív részvételét a programok lebonyolításában. Külön köszönjük azon családok
segítségét, akiket az utca kereső játék alkalmával segítették a gyerekeket és ajándékaikkal színesítették a programot.
Köszönjük Nyuzóné Korán Tünde, Kiss-Murányi Nóra, Gyányi
Julianna, Győri József, Baloghné Kondacs Rita önkéntesek munkáját és a közösségi tevékenységet végzők részvételét.
Bogya Istvánné telephelykoordinátor

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
FOGYATÉKKAL ÉLŐK
SZÁMÁRA SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLAT

leendő vagy már meglévő munkahelyre,
postára, bankba, bevásárló központokba
és önkiszolgáló boltokba, egyéb a fogyatékossággal kapcsolatos helyekre (pl. látszerész, segédeszköz szakboltokba, stb.)

Alapvető személyes szükségleteket
kielégítő szolgáltatásokhoz, közintézményekhez, közösségi helyekre való elszállítás 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 hozzáférés segítése érdekében történő személy
szállítás. pl. polgármesteri hivatal, gyám-

Személyszállítás térítési díja fogyatékkal élők számára: 70.- Ft/km.
Személyi szállítást igénybe vehetik
nem fogyatékkal élők is, ebben az esetben a térítési díj: 110.- Ft/km.
hivatal, munkaügyi központ, NAV, társadalombiztosítási szervek, bíróságok,
rendvédelmi és más hatóságok, háziorvoshoz, szakrendelésre, munkaképesség
csökkenést véleményező és egyéb felülvizsgáló szakorvosi bizottságokhoz,
gyógytornára, gyógymasszázsra, fizikoterápiára, uszodába, fodrászhoz, kozmetikushoz, nappali ellátást nyújtó intézménybe, családsegítő és gyermek jóléti
szolgálathoz, alsó- közép vagy felsőfokú
oktatási intézménybe, átképzést biztosító
intézménybe, könyvtárba, múzeumba,
kulturális, szabadidős és sport rendezvényekre, érdekképviseleti szervekhez,
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybevevőket, hogy minden esetben szerződéskötés szükséges a szolgáltatások igénybevevőivel, ezért a személyi szállítás
igényét előzetesen néhány munkanappal jelezni szíveskedjenek személyesen
vagy telefonon.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS u. 44.
(Családsegítő Szolgálatban)
Tel.: 66/483-010, 06-20/770-7315

Két meséből lehet választani:
- Rókáné mézes-mákos kalácsa
- Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack

Népmese napja
a múzeumban!
Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a népmese napját, ebből az alkalomból a Dévaványai
Múzeumbarátok Köre és a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény rajzpályázatot hirdet általános iskola alsó tagozatosai számára.

Rajzoljátok le a nektek legjobban tetsző
részletet a meséből!
Leadási határidő: 2015. szeptember 21. hétfő,
a múzeumba.
A rajzok értékelése 2015. szeptember 29.
(kedd) 14 órakor lesz, az első három helyezett
díjazásban részesül, melyet egy
mesevetélkedő előz meg, ahová várjuk 5 fős
csapatok jelentkezését.

Kifestő a népmese napja alkalmából
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Benedek Elek: A csúnya királyfi és a szép királykisasszony
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer
egy király, s annak egy olyan szép leánya, mint égen a ragyogó csillag. A szomszéd ország királyának meg volt egy fia, s ez
olyan csúnya volt szegény, mint a sötét éjszaka. Meghallotta a
hírét a királyfi annak a világhíres szép királykisasszonynak, fogta magát, elment leánynézőbe.
Felmegy a király palotájába, mondja a királynak szíve szándékát. Mindjárt hívatja a király a leányát, jött is a királykisasszony,
de amikor meglátta a csúnya királyfit, azt mondotta:
- Ilyen legénnyel még a cipőmet sem takaríttatnám ki.
Búsult nagyon a szegény királyfi, kiment a palotából nagy
szégyenkezve, de mehetett, nem tudta kiverni a fejéből a szép
királykisasszonyt.
Azt mondta magában:
- Egy életem, egy halálom, enyém lesz ez a lány.
Gondolt erre, gondolt arra, mit gondolt, mit nem, színaranyból
veretett egy tyúkot tizenkét csirkével, aztán egy aranyguzsalyt
aranykenderrel s egy aranytükröt, olyant, hogy csak bele kellett
nézni, s a tükör olyan szépen muzsikált, hogy az angyalok sem
szebben. Akkor aztán felöltözött álruhába, visszament a királyhoz, s beszegődött hozzá inasnak. Az aranytyúkot s a csirkéket,
az aranyguzsalyt s az aranytükröt bedugta az ágy alá.
De másnap elővette az aranytyúkot s az aranycsirkéket, kitette
a szoba közepére. Ott meglátta a királykisasszony szobaleánya.
Szalad a szobaleány a királykisasszonyhoz, s mondja nagy lelkendezve:
- Felséges királykisasszony, jöjjön velem, olyan csudaszép
dolgot mutatok, amilyet még nem látott.
Kimennek az inas szobájába, látja a királykisasszony az
aranytyúkot s a tizenkét csirkét.
Összecsapja a kezét:
- Jaj de szépek, jaj de szépek! Add nekem ezeket! - mondta
az inasnak. - Amennyit kívánsz, annyit fizettetek érte az édesapámmal.
Mondotta az inas:
- Pénzért nem adom, szép királykisasszony, adjon egy csókot,
s legyen a magáé.
A királykisasszony egy kicsit tétovázott, de aztán, isten neki,
megcsókolta az inast. Azzal felszedte a kötényébe az aranytyúkot, a tizenkét csirkét, szaladott nagy örömmel a szobájába.
Másnap az inas elővette az aranyguzsalyt. Meglátja ezt is a
szobaleány, szalad a királykisasszonyhoz, s jelenti:
- Felséges királykisasszony, szép az aranytyúk, szépek a csirkéi, de még szebb dolgot láttam az inas szobájában.
Futottak az inas szobájába, s amint beléptek, a szeme is káprázott a királykisasszonynak a szertelen ragyogástól.
- Jaj de szép guzsaly, de szép kender! De szeretnék ruhát fonni
ebből! - mondotta a királykisasszony. - Kívánj akármit, megfizetem érte.
Mondotta az inas:
- Nem kívánok én sokat, szép királykisasszony, adj két csókot,
s legyen a tiéd az aranyguzsaly.
Egy kicsit gondolkozott a királykisasszony, de bizony megcsókolta az inast, s szaladott vissza a szobájába.

Hanem volt, ami volt eddig, most jött csak az igazi. Harmadnap elővette az aranytükröt, felakasztotta a falra, s csak várta,
hogy jöjjön a szobaleány, bizonyosan tudta, hogy megáll előtte.
Hát csakugyan jön a szobaleány, meglátja a tükröt, odaszalad,
belenéz, s abban a pillanatban elkezd a tükör muzsikálni, de gyönyörűségesen.
Szaladott a királykisasszonyhoz.
- Jöjjön, jöjjön, felséges királykisasszony, látott-e már muzsikáló tükröt?
Mennek az inas szobájába; hanem mikor beléptek, a tükör nem
muzsikált.
- Hiszen ez nem muzsikál - mondotta a királykisasszony.
Szólt az inas:
- Csak állj elébe, szép királykisasszony, nézd meg magad benne!
Odament a királykisasszony, belenézett a tükörbe, egyszerre
megzendült a muzsikája, s szólott olyan szépen, olyan keservesen, hogy a királykisasszonynak majd megszakadt belé a szíve.
- Add nekem ezt a tükröt - könyörgött a királykisasszony.
- Neked adom - mondta az inas -, hogyne adnám, de három
csók jár érte.
De most nem is gondolkozott a királykisasszony, megölelte és
megcsókolta háromszor azt a csúnya legényt.
Éppen abban a pillanatban lépett be a király. Szörnyű haragra
gerjedt, amikor látta, hogy az ő leánya, az a világhíres szép királykisasszony csókolja ezt az undok, csúnya legényt.
- Ki a házamból - ordított a király -, ha kedves az életed! - S
világgá kergette a leányát, világgá az inast.
Kimennek a városból nagy búsan, de csak a királykisasszony
búsult, a legénynek nagy volt az öröme. Világért meg nem mondta volna, hogy ki és mi ő, úgy mentek, mendegéltek keresztül az
országon, mígnem eljutottak az inassá lett királyfi városába.
A város végén volt egy fogadó, bementek oda, s ott azt mondta
az inassá lett királyfi:
- Most én megmosdom, s te addig takarítsd meg a csizmáimat,
hogy mehessek be a városba. Aztán majd visszajövök, te csak
várj reám.
Szót se szólott a királykisasszony, vette a csizmát, s szépen
megtakarította. Azzal a királyfi bement a városba, fel az apja palotájába, ott magára vette aranyos, gyémántos gúnyáját, befogatott hat paripát bársonyhintóba, s úgy hajtatott a vendégfogadóba
a királykisasszonyért.
Bemegy a királykisasszonyhoz, s ez csak nézi, nézi, nem akar
hinni a szemének.
- Emlékszel-e - mondotta a királyfi -, amikor azt mondtad,
hogy még a cipődet sem engednéd velem kitakaríttatni? No látod-e, én nem voltam olyan kevély, megengedtem, hogy te kitakarítsd az én csizmámat.
Nagyot nevetett a királykisasszony, nyakába borult a királyfinak, s mondta lelkes szóval:
- Már akármit mondtam, te az enyém, én a tied, ásó-kapa s a
nagyharang válasszon el minket.
Mindjárt a hintóba ültek, behajtattak a király udvarába, s még
aznap lett nagy hejehuja, dínomdánom, lakodalom.
Ma is élnek, hogyha meg nem haltak.
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EURÓPAIAUTÓMENTESNAP
DÉVAVÁNYA, 2015. SZEPTEMBER 18.
Helyszín: Dévaványa Főtér – Bem utca – Széchenyi utca
9:00-től

9:00-17:00

13:00-16:00

13:00-17:00
16:45-17:00
17:00-18:00

18:30-tól

Egész napos program gyermekeknek és felnőtteknek, a fenntartható közlekedés jegyében, felhívva a figyelmet 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!
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.
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.
Egészség sátor - vérnyomás, testzsír, testtömeg index és vércukorszint mérés.
Veterán és egyedi készítésű biciklik kiállítása – keressük Dévaványa legöregebb,
működőképes kerékpárját és egyedi készítésű vagy különleges biciklijét!
„Saláta Vár” – salátakóstoló.
Kézműves foglalkozások – hulladékból játék, rongyszőnyegszövés.
„1 perc és nyersz” - ügyességi játékok Sebestyén Balázs után szabadon.
Regisztráció – „VI. Gurul Ványa”
Egészség sátor – vérnyomás, testzsír, testtömeg index és vércukorszint mérés
Valánszki Róbert polgármester úr köszöntője.
„VI. Gurul Ványa” - felvonulás „0” kibocsátású járművekkel
Útvonal: Hősök tere – Árpád utca - Sport utca - Szeghalmi út - Bánomkert utca
- Szérűskert utca - Körösladányi út - Hősök tere
(A beérkezést követően vendéglátás: zsíros/margarinos kenyér paprikával, paradicsommal!)
Nyereménysorsolás a felvonulás regisztrált résztvevői között.
Fődíj három kerékpár!
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Felhívás rajzpályázatra
Az Európai Autómentes Nap keretén belül rajzversenyt hirdetünk. „VálasszVáltsVariálj!” témájú alkotásokat 2015.
szeptember 15-ig várjuk a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájába. A rajzok kiállításra kerülnek 2015. szeptember 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 megóvása érdekében! A rajzodat bármilyen technikával készítheted!
A rajzok hátoldalán szerepeljen neved, osztályod, iskolád
neve, illetve óvodásoknak az óvoda címe.

Keressük Dévaványa legrégebbi, működőképes és
egyedi készítésű kerékpárját
Idén is megrendezésre kerül az Európai Autómentes Nap
Dévaványán 2015. szeptember 18-án, pénteken, melyre ismét
várjuk a veterán és egyedi készítésű kerékpárral rendelkező tulajdonosokat a református templom előtti térre.

VI. GURUL VÁNYA
Ezzel a szlogennel az Európai Autómentes Nap keretén
belül 2015. szeptember 18-án felvonulást tartunk a „0
kibocsátású” járművek részvételével. /pl. görkorcsolya,
gördeszka, kerékpár/

Program:
13-17-ig Regisztráció
A regisztráltak apró ajándékot kapnak.
17-18-ig Felvonulás
Útvonal: Hősök tere – Árpád utca – Sport utca
– Szeghalmi út – Bánomkert utca
– Szérűskert utca – Körösladányi út
– Hősök tere
18:30 Nyereménysorsolás a felvonuláson részt
vevők között.

Nyeremények:

Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő vagy
egyedi készítésű kerékpárral jöjjön, mutassa meg az érdeklődőknek 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 kerékpárról szóló információkat (gyártás éve, típusa, tulajdonos neve)
előre ki tudjuk nyomtatni!

Fődíjak: 3 db kerékpár
• Kerékpáros első és hátsó kosarak
• Fényvisszaverő mellények
• Kerékpáros felszerelések: lakatok, világítások,
csengők
• És még sok egyéb hasznos eszköz a tárgyadományokból,
és a felajánlásokból
Az érdeklődőktől kérjük, hogy zajkeltő eszközt
(csengőt, dudát, sípot, kereplőt) hozzanak magukkal!

Gurulj Velünk!

További információ:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában,
Hősök tere 1., telefon: 66/483-100 vagy a kozalapítvanydevavanya@gmail.com e-mail címen.

Felhívás!

2015. szeptember 21-én 17 órakor

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 kozalapítvanydevavanya@gmail.com e-mail címen.
Önkéntes segítőket „játékmestereket” várunk a
játékok koordinálásához, felügyeletéhez.
Minden segítséget, akár anyagi, akár természetbeni,
vagy szellemi felajánlást, szívesen fogadunk!

a Ladányi Mihály Könyvtárban újra lesz

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dévaványai Hírlap - 17. oldal

Dévaványai Szociális Szövetkezet
Tisztelt 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!

Szolgáltatásaink:
- 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.

Továbbra is a lakosság figyelmébe 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 elvégzésére alakult Dévaványai Szociális Szövetkezet
munkatársai állnak szíves rendelkezésükre.

Betakarítási Ünnep - 2015. szeptember 26.
Programtervezet 13 órától
• 13 órától kézműves foglalkozások, játszóház
• 16 órától Mezőkovácsházi színi stúdió zenés műsora Bihari Brodwy címmel
• 17 órától Bihari Banda zenél, énekel Bihari Anita • Polgármesteri köszöntő
• 18 órától helyben fogyasztható vacsora: szürke marhából készült gulyás
• 20 órától Tóth Vera, Somló Tamás élő koncert • Zenél az Abrakazabra

Kísérő programok a nap folyamán
• termék és termény kiállítás, vásárlás, kóstolás
• népi játékok • kézműves foglalkozások
• morzsolás • versenyjátékok
• hagyományos ételek és kalácsok kóstolása, árusítása
• természetes anyagokból, őszi termésekből készült
kézműves termékek kiállítása
Dévaványai Hírlap - 18. oldal

LABDARÚGÁS
Újra útjára indult a megyei labdarúgás. Amint már beszámoltunk róla,
csapatunk a megye első osztályában
folytatja továbbra is szereplését. Történt egy-két változás a keretben és a
bajnokság lebonyolításában is. Nézzük sorjában mik is ezek: amolyan
„csonka” bajnokság elé nézünk a megye első osztályában, ugyanis csak 15
csapatos lesz a bajnokság, mivel Csabacsűd nem adta le nevezését egyik
csoportra sem. A két kieső (Gyomaendrőd, Békés) helyére az eleki és a
vésztői gárda érkezik, így valószínűleg a végelszámolásnál csak egy csapat fog búcsúzni az első osztálytól. A
keretünkben is történtek változások.
Sajnos meghatározó húzó embereket
veszítettünk el. Molnár József és Juhász Dániel a közeljövőben a Körösladány csapatát fogják erősíteni. Furka
Zsolt, Hőgye Zsigmond, Tamási István, Kálmán László - egyéb okokból
- felhagynak egyelőre az aktív labdarúgással. Ami jó hír, hogy érkezőkről
is beszámolhatunk. Kovács Gyula a
gyomaendrődi csapattól, Marton Lajos
az Előre utánpótlásból, Panyik Flórián
pedig az Angyalföldi Reál Clubtól
érkezik hozzánk. A szurkolók már jól
ismerhetik őket, hisz mindhárman ványai származásúak. Ennek tudatában
nagyon nehéz szezon vár majd csapatunkra, de ennek ellenére bízunk a
minimális cél elérésében, a biztos bent
maradásban. Az ifjúsági csapatot is
érinti a változás szele, hisz a Labdarúgó Szövetség átszervezte a bajnokságot, így ők már nem a megszokott
felnőtt mérkőzések előtt kezdődnek,
hanem teljesen külön, más időpontban, más kvalifikációs bajnokságban.
Ahol eldől, hogy a másod illetve első
osztályban játszanak majd. Már is túl
vagyunk az első 3 mérkőzésen, amin
1 pontot sikerült a csapatnak össze
gyűjtenie.
KONDOROS – DÉVAVÁNYA
2-0 (0-0)

Kondoros: 300 néző V.: Csöngető
Dévaványa: Krisán K., Szalai B.,
Séllei L., (Czakó I.), Kálai B., Bakó
B., Adamecz I., Kéki Cs., Diós K.,
(Papp V.), Ernyes R., (Kovács F.),
Marton L., Kovács Gy., (Nyíri A.).
Edző: Tagai Attila - Az eredmény
ellenére elégedett vagyok a csapatom
játékával. Remélhetőleg a jövőben is
hasonlóan játszunk, csak eredményesebben.
Jók: Kéki Cs., Kálai B., Bakó B.,
Kovács Gy.
Összességében a nagy meleg ellenére egy jó és élvezetes mérkőzést
játszott egymással a két csapat. A
játék képe alapján nem érdemtelenül
tartották otthon a 3 pontot a vendéglátók, de kicsit „keserű a szánk íze”,
mert a játékvezető mérkőzést befolyásoló hibákat vétett a kárunkra.

Ami tény, hogy csapatunk összefogott, koncentrált jó játékot bemutatva
derekasan helyt állt az osztály egyik
legjobb és legtehetősebb, nem mellesleg a tavalyi bajnok csapata ellen.
DÉVAVÁNYA – MÉHKERÉK
1-1 (0-0)

Dévaványa: 150 néző V.: Sechna
Dévaványa: Krisán K., Szalai B.,
Séllei L., (Czakó I.), Kálai B., Bakó
B., Adamecz I., Kéki Cs., Diós K.,
(Papp V.), Ernyes R., Marton L., Kovács Gyula, (Kovács F.)
Gólszerző: Kéki Cs.
Edző: Tagai Attila - Nehéz mérkőzésen egy érdekes szituáció után
egyenlítettek szerencsés körülmények
között a vendégek. Az egy pontra minimum rászolgáltunk a jó erőt képviselő vendégekkel szemben.
Egy jó színvonalú, jó iramú mérkőzésen reális eredmény született.
Csapatunk minden elismerést megérdemel a mutatott játék miatt.
Jók: Kéki Cs., Krisán K., Kálai B.,
Ernyes R.
DÉVAVANYA – KÖRÖSLADÁNY
2-3 (2-3)

Dévaványa: 350 néző V.: Kocsondi
Dévaványa: Krisán K., Szalai B.,
(Séllei L.), Somogyi T., Kálai B.,
Bakó B., Adamecz I., Kéki Cs., Diós
K., (Papp V.), Ernyes R., Marton L.,
Kovács Gy., (Kovács F.).
Gólszerzők: Kéki Cs., Kovács Gy.
Edző: Tagai Attila - Csak saját
magunknak köszönhetjük, hogy ma
nulla ponttal zártuk a szomszédvári
rangadót, remélem, egyszer átlépjük a saját árnyékunkat és a hasonló
mérkőzésekből akár győztesen is ki
tudunk jönni.
Jók: Kéki Cs., Kálai B.
Összességében egy jó iramú izgalmas mérkőzést játszott egymással
a két csapat. Csapatunk minden dicséretet megérdemel, hogy a pályán
eltüntette a két csapat lehetőségei
között lévő szakadéknyi különbséget. Meglátásom szerint a helyzetével jobban sáfárkodó vendégek egy
erősen döntetlen szagú mérkőzésen
szerencsével vitték el mind a 3 pontot. Azonban a hibákból tanulni kell,
és a „könnyű gólokat” - amiket rendszeresen adunk - ki kell a játékunkból
küszöbölni, különben mint most is
pont nélkül maradunk!
A szemfüles szurkolóink észrevehették, hogy az egész őszi fordulót,
egy mérkőzés kivételével itthon játszsza a csapat. Erre azért van szükség,
mert jövőre a focipályát valószínűleg
teljesen felújítják. Ha valaki szeretne
még többet megtudni a csapatunkról, látogasson el az alábbi honlapra:
www.devavanyase.gportal.hu

Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:
1. Körösladány
2. Kondoros
11. Dévaványa

M
3
3
3

GY
2
2
0

D
1
1
1

V
0
0
2

(8-3)
(5-2)
(3-6)

7 pont
7 pont
1 pont

Az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Dévaványa – Okány 11-0 (5-0)
Gólszerzők: Kovács Z. 3, Papp K. 3, Tóth M., Horváth B.,
Nagy Z., Papp V., Kovács F.
Bucsa – Dévaványa 2-2 (0-2)
Gólszerzők: Gubucz V., Papp K.
Az ifjúsági csapat végeredménye a táblázaton:
M GY
D V
2. Dévaványa
2
1
1
0
(13-2)
A mérkőzés fő támogatói: Városi
Önkormányzat, Barna Sándor, Bereczki András, Bereczki Árpád, Erdős Csaba, Erdős Zsolt, Papp Sándor,
Darvasi Sándor, Parola Mihály, Valach
Piroska, Szilágyi Sándor, Szilágyi
Sándorné, Séllei Róbert, Magyar Antal, Pengő Imre, Tóth István, Vasvári
László, Farmasi Sándor, Zsila Ferenc,
Durján László, Papp László, Kovács
Csaba, Magyar János, Csekő István,
Földesi Ferenc, Szitás Dániel, Purgel
Lajos, Ernyes Lajos, Ernyes Lajosné,
Ernyes Adrien, Tagai Attila, Nyúzó
István, Ifj. Takács Gyula, Lovász
Lajos, Ungi Tibor, Zeller Sándor,
Kovács András, Kovács Andrásné,
Szarka István, Szabó Mihály, Valach
Ede, Marton Lajos, Csontos András,

4 pont

Pervanov Ádám, Gusztafik Gábor,
Urbanovics András, Harmati Csaba, T. Nagy Imre, Gyebnár Mihály,
Kiss Károly és családja, Varjú Árpád,
Végh Tamás, Bak László, Szilasi
József, Szilasi Ivett, Papp Marcell
(Alibi söröző), Erdős Kiara, Csaba
Zsolt, Ifj. Farmasi Sándor, Id. Nagy
Gábor, Földi Mihály, Dékány József,
Kőszegi János, Mideczki Zoltán,
Varjú Árpád, Magyar Zsolt, Id. Nyíri
János, Nyíri Jánosné, Szenteszki Milán, Hajdú Róbert, Harmadik Félidő,
Nemes István, Sille István, Molnár
Tamás, Novák Imre, Feke Tibor, Pálfi
János, Prokics László, Nagy Gábor
(Kék Teve), Kürti József, Földi Imre
Adamecz István

2015 / 2016 Megyei I. osztály Dévaványai SE őszi sorsolása
Dátum

Kezdés

Mérkőző csapatok

Ifi

Felnőtt

Indulás

1.

2015.08.15.

Kondorosi TE – Dévaványai SE

-

17:30

15:30

2.

2015.08.22.

Dévaványai SE – Méhkeréki SE

-

15:00

-

3.

2015.08.29.

Dévaványai SE – Körösladány MSK

-

17:00

-

4.

2015.09.05.

Dévaványai SE – Füzesgyarmati SK

-

16:30

-

5.

2015.09.12.

Dévaványai SE – Tótkomlósi TC

-

16:30

-

6.

2015.09.19.

Dévaványai SE – Vésztői SE

-

16:00

-

7.

2015.09.26.

Dévaványai SE – Orosházi Rákóczi SE

-

16:00

-

8.

2015.10.03.

Dévaványai SE – Mezőkovácsházi TE

-

15:00

-

9.

2015.10.10.

Dévaványai SE – Szeghalmi FC

-

15:00

-

10.

2015.10.17.

Dévaványai SE – BCS. Jaminai SE

-

14:30

-

11.

2015.10.24.

Dévaványai SE – Szabadkígyósi SZSC

-

14:30

-

12.

2015.10.31.

Dévaványai SE – Mezőhegyesi SE

-

13:30

-

13.

2015.11.07.

Szabadnapos a Dévaványai SE!!

-

-

-

14.

2015.11.14.

Dévaványai SE – Szarvasi FC

-

13:30

-

15.

2015.11.21.

Dévaványai SE – Elek LE

-

13:00

-

16.

2015.11.28.

Dévaványai SE – Kondorosi TE

-

13:00

-

Dévaványai Hírlap - 19. oldal

A NAGY GÁBOR
FÉLE SZESZFŐZDE
Eötvös utca 72. szám alatt
szeptember 7-től üzemel.

Telefon:
06-20/921-66-48
Ácsmunkákat
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

Földet bérelnék
Dévaványa határában.

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

06-30/857-5727

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását.

Ház eladó!

A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzlet után.

Dévaványa, Móricz Zs. u. 7. sz. alatt. Két
szobás, központi fűtéses (vegyes, gáz
tüzelés, villanykályha egy helyiségben),
műanyag nyílászárók, fürdőszoba felújítva.

Érd: 06-20/341-0236

Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-30/565-8786, 06-20/921-6648

SZARKA LÁSZLÓNÉ
VARRÓNŐ

Dr. Kiss László

Irányár: 5,8 millió Ft

(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.

§

Ügyvédi iroda

5510 Dévaványa, Hősök tere 4.
Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, peres ügyekben
képviselet ellátása, jogi tanácsadás.
Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Születések:

Dr. Kiss László ügyvéd

Tel.: 06-70/369-24-32
Pólya Dániel és Dékány Andrea fia Robin Rokkó,
Bartha Tamás és Mikulka Ágnes lánya Szonja Kendra,
Farkasinszki Imre és Szűcs Krisztina lánya Aisha Linett,
Balogh Géza és Boda Helga lánya Szofi,
Olasz Károly és Molnár Hajnalka fia Tibor Gyula,
Pesztránszki Zsigmond és Zeller Anita lánya Lea

Szeretettel várok minden érdeklődőt JÓGÁZNI!!!
Alkalmanként 90 percet töltünk együtt, melyből 10-15 perc nevető
jóga, ezt követi a gerincjóga.
Nevető (hahota) jóga hatásai: Oldja a mentális blokkokat, a nevetés áldásos masszázsban részesíti az egész emésztőrendszert, fokozza
minden szerv vérellátását, boldogságérzet fokozása-sorolhatnám még
tovább, de hiszem, hogy meg kell tapasztalni.
Gerincjóga hatásai: Javítja a tartást, testtudatot, koncentrációs
készséget, jótékony hatással van a keringésre, emésztésre, oldja a
stresszt, javítja az általános közérzetet stb.

Minden héten szerdán 18 órai kezdettel várok
minden jógázni vágyót a művelődési házba.

HIRDETŐFAL
A KÖNYVTÁRNÁL
Tisztelettel felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy a városi rendezvények
részletes ismertető plakátjai ezentúl

a könyvtár melletti hirdetőfalon
lesznek megtalálhatóak!

Gyné Vincze Róza gerincjóga oktató

+

Gyógyászati segédeszköz szaküzlet
Gyomaendrőd, Szabadság tér 5. Tel.: 06/70-424-43-78
- Gyógyászati segédeszközök
- Otthonápolási termékek
- Stomaterápiás eszközök
- Inkontinencia segédeszközei
- Párna, matrac, kényelmi eszköz
- Légterápiás eszközök
- Diagnosztikai mérőkészülékek

OEP támogatott eszközök vényes kiszolgálása!
Szükség esetén ingyen kiszállítás!
Nyitva tartás: H-P: 8-13, illetve 14-17-ig, Sz: 9-12-ig

Dévaványai Hírlap - 20. oldal

Megemlékezés

Megemlékezés
„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
lelkünkben örökké Velünk maradtál,
Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.”

„Akit igazán szeretnek, az nem hal meg,
csak fáradt szíve pihenni tér,
de emléke szívünkben örökké él.”
Fájó szívvel emlékezünk
Földi Mihályné Bucsi Erzsébet
halálának 5. évfordulójára.
A szerető család

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Hámori István halálának 1. évfordulójára.
Felesége, gyermekei és unokái.

Megemlékezés

Megemlékezés

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

Fájó szívvel emlékezünk Bakos Jánosné Farkas Etelka
halálának 2. évfordulójára.

„Szívünkben helyedet
Nem pótolja semmi.
Míg e földön élünk,
Nem fogunk feledni.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Kovács Mihály halálának 6. évfordulójára.

Szerető családja

Édesanyád, Tibor, Zoltán és családjuk

Megemlékezés

Halálesetek:

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük ahogy csak lehetett.

Szabó Gyula (1925)

Mégis elment tőlünk, mint lenyugvó nap.
De a szívünkben él, s örökre ott marad!”

Szeretettel emlékezünk Édesanyánkra
Hajdú Lajosné Szarka Erzsébetre halálának 6. évfordulóján,
Édesapánkra Hajdú Lajosra halálának 5. évfordulóján.

Emléküket őrzi szerető családjuk

Köszönetnyilvánítás

•

„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen.
Emlékünk, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk Szabó Gyula temetésén
megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

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.

A gyászoló család
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Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

INGATLANKÖZVETÍTÉS - HITELÜGYINTÉZÉS
Lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉDTŐL A HITELIG! HITELKÖZVETÍTÉS 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
3,5 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.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: FEKETE ANDRÁS – TELEFON 66/483-464,
VAGY 06/20/3901-464 /BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS/
DÉVAVÁNYA, KÖLESHALMI u. 14., E-MAIL: feketeandras44@freemail.hu

ÁLLATORVOS

„B” (személygépkocsi)
„A” (motorkerékpárok)
„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
A művelődési ház melletti kis épületben
(Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 20 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2015. szeptember 18. (péntek) 1700 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

NÉMETORSZÁGI MUNKALEHETŐSÉG
Feladat: Alkatrészgyártás
a Mercedes Autógyár számára
Feltételek: - német társalgási szintű nyelvtudás
- gépész végzettség
Bérezés: a német bértarifa szerint
A szállás önköltséges.
Helye: Baden-Württemberg
Németországi bejelentett munkaviszony.
Érdeklődni: Takács István, Tel: +49-151-631-57286

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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!

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!

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

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA
2015. szeptember 28., 16 óra!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak a szeptember 28-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Október 9.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató
lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.
com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu
Ildikó. Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik:
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/516-1667. Kiadványszerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.
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