Testületi ülésen történt…
2015. október 8. napján a képviselő-testületnek
több halasztást nem tűrő ügy miatt kellett ülést tartania. Első napirendi pont keretében döntött arról, hogy
az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági
földterületek hasznosítása érdekében létrehoz egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot.
Második napirendi pontban döntöttek arról, hogy a
hivatalban történő informatikai hálózat korszerűsítésére kiírt pályázat eredményeként Moldván János egyéni
vállalkozó 2.655.000,- Ft összegű árajánlatát hirdetik
ki nyertesnek.
A bejelentések keretében arról döntött a testület,
hogy bekapcsolódik a Gold Partner Kft.-vel szemben
indított felszámolási eljárásba és bejelenti hitelezői
igényjogosultságát a Szarvasi Járásbíróságon, mivel
a Kft. a belterületi útépítés során nem megfelelő minőségű útburkolatot készített, a kijavítási költségeket
pedig nem fizette meg.
A képviselő-testület 2015. október 21. napján ismételten rendkívüli ülést tartott.
Első napirendben a DAREH Önkormányzati Társulás üzemeltetési koncepcióját és díjpolitikáját fogadta
el a testület, a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
területén” című projekt megvalósulásának érdekében.
A bejelentések között az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi mezőgazdasági földterületek
bérbe adása kapcsán tárgyalt a testület, melynek keretében 42 földterület haszonbérletre történő meghirdetése mellett döntöttek. Módosításra került az
önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet. Döntöttek
arról, hogy a 253/2015.(VII.15.) Dv. Kt. számú határozatban értékesítésre kijelölt nem lakott ingatlanokat pályáztatás útján értékesítik, valamint hogy nem
kívánják megvásárolni a felajánlott Felszabadulás
utca 58. szám alatti ingatlant. Helyt adtak a Gyulai
Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma kérelmének, amely Dévaványa
címerének használatára vonatkozik. Támogatták
Szegedi Róbert alezredes kinevezését a Dévaványai
Rendőrőrs őrsparancsnokává, 2015. november 1.
napjától. Döntöttek arról, hogy további 5 millió forintot biztosítanak az otthonteremtés helyi támogatásának kifizetéséhez.
A képviselő-testület 2015. október 29. napján
megtartotta soron következő ülését.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról
és a polgármesternek a testületi ülések között végzett
munkájáról szóló jelentések elfogadását követően első
napirendi pontként a komposztáló telep működéséről
szóló beszámolót tárgyalta meg, melyet egyhangúlag
elfogadtak.
Második napirendi pontként a Gyomaközszolg Kft.
lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással
kapcsolatos tapasztalatairól készített tájékoztatót tárgyalta a testület. Az anyag részletesen kidolgozott volt,
egyhangúlag elfogadták.
A harmadik napirendi pont keretében a város környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló került
elfogadásra.
Negyedik napirendi pontban került megtárgyalásra a
napközi konyha működtetéséről szóló beszámoló. Az
idei évben új sütők kerültek beállításra, melyek segítik
a minőségi ételek elkészítését. A beszámoló egyhangúlag elfogadásra került.
Ötödik napirendi pontban tárgyalta a testület az
önkormányzat gazdálkodásának 2015. háromnegyed
éves helyzetéről szóló tájékoztatót. Az előterjesztésben részletesen kimutatásra került az eddigi bevételek és kiadások alakulása, melyek az előirányzathoz
mérten teljesültek. A beszámoló 1.918.553 eFt teljesített bevétellel és 1.374.763 eFt teljesített kiadással
elfogadásra került.
Hatodik napirendi pont keretében a 2016. költségvetés előzetes elveit tárgyalta a testület. A szükséges
előmunkálatok megkezdődhetnek, a 2016. évre vonatkozó előirányzatokat elfogadták.
Hetedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy a
jelenlegi adóterheken nem kívánnak változtatni és új
adónemet nem vezetnek be.
Nyolcadik napirendi pontban a testület úgy döntött,
hogy a Galuska Józsefnével 2006. május 3-án megkötött könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó
szerződést nem kívánja felmondani.
A kilencedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy
az általános iskola diákjai számára az úszásoktatás
érdekében 273.350,- Ft finanszírozást biztosítanak a
strandfürdőbe való belépőjegyekre.
Tizedik napirendi pontként került megtárgyalásra a
Nagyvárad-Gyoma közötti vasútvonal tervezési munkálatainak elkészítésére vonatkozó pályázat, melyhez
a szükséges 2.362.011,- Ft önerőt biztosítják.
A tizenegyedik napirendi pontban döntöttek arról,
hogy a Jéggyár u. 7/1. tetőtér 10. szám és a Jéggyár
u. 7/1. I. em. 3. szám alatti költségalapú bérlakásokat
bérbeadásra kijelölik és pályázat útján meghirdetik.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 30.
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Testületi ülésen történt…
Tizenkettedik napirendi pontban elfogadásra került
a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde bölcsődei tevékenységre vonatkozó
szakmai programja.
A tizenharmadik napirendi pont keretén belül elfogadták a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár nyilvános
könyvtárak jegyzékén való szerepléséhez szükséges
fenntartói nyilatkozatot.
Tizennegyedik napirendi pontban pályázat kiírásáról
döntöttek, melyben 4 önkormányzati tulajdonú lakás
értékesítése kerül meghirdetésre, mert a lakások bérlői
nem éltek elővásárlási jogukkal.
Tizenötödik napirendi pontban döntöttek arról, hogy
a Strandfürdő téli időszakra vonatkozó nyitvatartásán
nem változtatnak, illetve hozzájárultak a kiúszós medence üzemeltetéséhez 2015. november 1. és 2016.
február 28. közötti időszakban.
A tizenhatodik napirendben elfogadásra került a
Járási Esélyteremtő Programterv.
A tizenhetedik napirendben a KEOP-5.7.0/15-20150096 kódszámú „Dévaványa város középületeinek energetikai fejlesztése” című projekt finanszírozási módjának

változtatásáról szóló tájékoztatót fogadta el a testület.
A tizennyolcadik napirendi pontban megválasztásra
kerültek az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági
társaság Felügyelő Bizottságának tagjai.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2015. november 26. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek
napirendjei a következők:
1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása.
2. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének
bemutatása (bevételi és kiadási nemenként, illetve
növényfajtánként).
3. A 2016. évi városi ünnepség- és rendezvényterv
megvitatása.
4. Tájékoztató az önkormányzat által támogatott dévaványai civilszervezetek tevékenységéről.
5. Békés-Medical Kft. beszámolója az orvosi ügyeleti
ellátásról.
6. A 2016. évi előzetes költségvetés megtárgyalása.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Álláshirdetés
Dévaványa Város Önkormányzata
állást hirdet
takarító és portás
munkakörök betöltésére.
Elsősorban megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését várjuk!
Betöltendő létszám: 2 fő női és 1 fő férfi munkatárs
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Takarító: Épületek (irodák) belső tereinek tisztán és
rendben tartása. Felülettisztítást, takarítási munkák végzése kézzel és géppel.
• Portás: A telephely folyamatos és zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében végrehajtja munkaidő
beosztásának megfelelően, a rábízott telephely napi nyitását, zárását. Kezeli a telephely kulcsait. A telephely
zárásakor ellenőrzi az áramtalanítást, a csapok zárását
és az épület nyílászáróinak zártságát, a fűtő- és egyéb

berendezések üzemelését, ellenőrzi, hogy az épületben
valóban nem tartózkodik senki, továbbá élesíti a távfelügyeleti rendszerbe bekapcsolt jelzőrendszert, a telephelyet szabályszerűen zárja.
• Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: • 8 általános iskolai végzettség.
Benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, valamint a megváltozott munkaképességet igazoló dokumentumok (szakértői vélemény, határozat) fénymásolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. január 1.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2015. december 7.
A jelentkezés módja:
Személyesen: Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Tóth Ágnes személyügyi ügyintézőnél a 12. számú irodában.
Érdeklődni: a (66) 483-100/117 telefonszámon Tóth
Ágnes személyügyi ügyintézőnél.
Az alkalmazás feltételeinek változtatási jogát Dévaványa
Város Önkormányzata (munkáltató) fenntartja.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Jó statisztikával zárta a szezont a Strandfürdő
A Strandfürdő és Gyógyászat rekord szállóvendéggel zárta az idei
szezont. Ahogy a diagramon is láthatjuk a táborban megszálló vendégek száma idén elérte a 437 főt, ami 100 fővel több, mint a tavalyi
évi vendégszám.

önkormányzatok nem minősülhetnek földművesnek, így a vonatkozó
agrártámogatások és pályázati lehetőségek nagy részétől is elesnek.
Mivel önkormányzatunk bevételeinek igen jelentős részét adják
a földek műveléséből származó jövedelmek, így az AKG program
megjelenésével gyors cselekvésre voltunk utalva. A képviselő-testület döntése értelmében az elmúlt hetek folyamán létrehoztuk az Agricola Dévaványa Kft.-t, mely mint teljes jogú földművesként már
minden támogatást igénybe vehet, mindeközben a lehető legnagyobb
gondossággal kezeli földjeinket. A földek ily módon való használata
gazdálkodási szempontok szerint is előnyösnek mondható, hiszen a
döntéshozatal leegyszerűsödik, a szükséges beavatkozások gyorsabban eszközölhetőek, gazdálkodása pedig jobban közelít vállalkozói
szemlélethez. A Kft. vezetője Dékány László agrármérnök, aki 2014
óta felel földjeink műveltetéséért.

Tájékoztató a 2 sz. orvosi körzet betegeinek

A vendégéjszakák és a vendégek számának alakulása
az elmúlt három évben
Ennél talán még kifejezőbb a vendégéjszakák alakulása. Míg tavaly a vendégek összesen 807 éjszakát töltöttek a táborban, addig
idén már 1033 vendégéjszakát foglaltak le. A különösen meleg nyári
időszak alatt a strandfürdőnk több mint 18 ezer vendéget fogadott.
Jól halad a Gyógyászat épületének átalakítása is, azonban még bőven akad teendőnk. A rendelő és csatolt helyiségek felújítása után
az akadálymentesítés, a mosdók és az iroda kialakítása várat még
magára.

Támogatás a kultúrának
Elmúlt hónapokban a dévaványai önkormányzat intézményeinek
több olyan pályázata is támogatásra érdemesnek bizonyult, mely a
helyi hagyományok és kultúra ápolását segíti. A DÁMK Bereczki
Imre Helytörténeti Gyűjteményben jelenleg két pályázat lebonyolítása is folyik. A gyűjtemény szakmai munkájához, azon belül is az
állandó kiállítások fejlesztéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 800 ezer forint támogatást nyújt, mindeközben az állomány
megvédése céljából befejeződött az épület legnaposabb oldalán lévő
ablakok fóliázása, melyhez a Nemzeti Kulturális Alap 400 ezer forint támogatást biztosít. A város már hagyományosnak számító őszi
Betakarítási Ünnepét idén a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 3 175
ezer forinttal támogatta, a művelődési ház eszközfejlesztéséhez pedig
további 183 ezer forinttal járult hozzá az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Ladányi Mihály Könyvtár szintén 400 ezer forint támogatást kapott Tóthné Seres Etelka Kitelepítés Budapestről Dévaványára
1951-től 1953-ig című könyv megjelentetésére, mely az önkormányzat által nyújtott támogatással kiegészülve akár még idén kikerülhet
a nyomdából. Az önkormányzat és művelődési központ pályázati aktivitása kiemelkedő ezen a téren, hiszen lakosaink és a városunkba
érkező vendégeink alapvető igénye, hogy a kultúra lehető legtöbb
elemét - kezdve a legnépszerűbb szórakozási lehetőségektől a legátfogóbb alkotóművészetig - magas minőséggel helybe hozzuk. Ezt
csak akkor tudjuk folyamatosan biztosítani, ha minden lehetőséget és
adandó forintot megragadunk és célszerűen felhasználunk.

Változó önkormányzati földgazdálkodás
Az új földtörvény megjelenésével lényegesen változtak a földhasználók/földet használhatók köre. Sajnálatos módon ez önkormányzatunkat is érzékenyen érintette, mert a törvény értelmében az

Likerné Dr. Diószegi Mária nyugdíjba vonulását követően megüresedett 2. számú háziorvosi körzetbe jelentkezett Dr. Ben-Kane Francis szakorvossal májusban aláírt szándéknyilatkozatot önkormányzatunk kénytelen volt felbontani, miután a doktor úr többszöri felkérés/
felhívás ellenére sem kezdte meg praxisát. Értetlenül állunk az ügy
előtt mivel semmi jel nem utalt arra, hogy megváltozott a doktor
véleménye. Szándékunk komolyságát jelzi, hogy lakást vásároltunk
számára, a doktornő ingyen szándékozta a praxist átadni, illetve minden bürokratikus eljárásban segítettük, igyekeztünk gyorsítani azt,
mely nyilván érdekünk is volt. Ennek ellenére az utóbbi hetekben
elérhetetlenné vált a doktor, ezzel egyértelműsítve, hogy nem kezdi meg orvosi tevékenységét városunkban. A következő időszakban
egyelőre, amíg nem találunk végleges megoldást, a 4. számú háziorvosi körzethez hasonlóan helyettes orvossal fogjuk megoldani az
ellátást. Ezzel együtt továbbra is folyamatosan hirdetjük az állást és
keressük azon orvosokat, akik letelepedni kívánnak településünkön.
Nem egyedi problémával állunk szemben, hiszen csak Békés megyében 23 körzet tartósan betöltetlen.

Dévaványai Kalendárium 2016
Idén is meghirdetésre kerül a „Dévaványa Naptár 2016” pályázat.
A művelődési házban, illetve az onkormanyzat@devavanya.hu címre
november 25-ig várjuk azon nagyfelbontású fényképeket, festményeket és rajzokat, amelyek kisvárosunk vagy környezetének egyegy szegletét ábrázolja, mutatja. A legjobb képekből összeállított
2016-os naptár december elejétől lesz megvásárolható azokon a helyeken, ahol a hírlap is megvehető.

Kezdődik a báli szezon
Az ősz nem csak az iskolakezdés időszaka, hanem a báli szezon
kezdete is. Az éjszakák hosszabbodásával egyre nagyobb szükség van a közösségi eseményekre, összefogásokra. Ilyenkor a civil
szervezetek és alapítványok szerepe megnő, hiszen alapvetően ők
képesek közösségük tagjait és a településen élőket összefogni, jótékony célok érdekében önkénteseket toborozni és általában a lakosságot megmozgatni. Nemcsak magukkal tesznek jót, de segítenek
a hosszú téli napok alatt bezárkózó embereken is azáltal, hogy egy
kicsit felrázzák őket, napjaikat esemény telibbé teszik. Ezen okból
is szervezik egymás után jó hangulatú rendezvényeiket, melyeken
nem csupán tagjaikat, hanem más szórakozni vágyó lakosokat, baráti
társaságokat is szívesen látnak. Bátran ajánlom Önöknek ezen rendezvényeket, melyeken nem csak egyszerűen jól érezhetik magukat,
hanem a belépőjegyek és tombolák megvásárlásával, tombolatárgyak
felajánlásával sokszor nemes célok eléréséhez nyújtanak hatalmas
segítséget. Legyen a tél a bú helyett a jókedvű mulatozásé.
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Valánszki Róbert polgármester

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET DÉVAVÁNYÁN– TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-0428
Dévaványai Szociális Szövetkezet 2013. őszén pályázatot
nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszer keretén belül kiírásra kerülő TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1 kódszámú
„Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban”
című pályázati felhívásra „Szociális szövetkezet Dévaványán” címmel, melyet a Közreműködő Szervezet pozitív
elbírálásban részesített.
2015. október 31-én zárult le az a pályázat, melynek keretében a Dévaványán működő szociális szövetkezet 10 fő hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztatott 15 hónapon
keresztül. A TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0428 kódszámú
„Szociális szövetkezet Dévaványán” című projekt több
mint 31 millió forintos uniós támogatásból valósult meg.
A szövetkezet elsődleges célja volt a hosszú távú fenntartható közösségi gazdaság létrehozása és működtetése, mely helyi
termékekre és szolgáltatásokra épül, valamint helyi igényeket,
szükségleteket elégít ki. A gazdaság másik fontos célja a munkahelyteremtés volt a közösség hátrányos helyzetű személyei
számára. 2014 augusztusától 2015 februárjáig a munkavállalók
képzésen vehettek részt, melyen OKJ-s Kertépítő és fenntartó
végzettséget szereztek. A program ideje alatt a szövetkezet dolgozói betonelemgyártással, zöldségtermesztéssel továbbá házi

segítségnyújtással is foglalkoztak. A munkavállalók foglalkoztatásához a pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy a munkák
elvégzéséhez szükséges anyagok is beszerzésre kerüljenek.
A szövetkezet a pályázat megvalósítási idejének befejeztével
további 4,5 hónapig foglalkoztatja majd a célcsoporttagokat.
A projekt megvalósítás időszaka: 2014. május 1. – 2015.
október 31.
A pályázatról bővebb információkat a www.devaszocszov.hu
oldalon olvashatnak.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra
meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I. em. 3. szám
alatti költségalapú bérlakását.

Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra
meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 10.
szám alatti költségalapú bérlakását 2016. február 1.
napjával kezdődő bérleti jogviszonnyal.

Az ingatlan paraméterei:

Az ingatlan paraméterei:

A lakás 1 szobás, összkomfortos, alapterülete 39,33 m2.
Lakbérszámításhoz figyelembe vett alapterület 39,33 m2.
A lakbér mértéke: 346,- Ft/m2/hó.
A lakás havi lakbére: 13.608,- Ft /hó.
A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
Karbantartási óvadék összege 50.000,- Ft, mely befizetése a beköltözés előtt esedékes.
A pályázat feltételei között szerepel, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi lakbér egyösszegű megfizetését vállalja.
A pályázati adatlapot a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12-es irodájában lehet kérni.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. 11. 30.
délelőtt 11 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai
Közös Önkormányzati Hivatal 12-es számú irodája
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

A lakás 1+1/2 szobás, összkomfortos, alapterülete
69,31 m2.
Lakbérszámításhoz figyelembe vett alapterület (tetőtér
miatt 0,9-es szorzó) 62,379 m2.
A lakbér mértéke: 346,- Ft/m2/hó.
A lakás havi lakbére: 21.583,- Ft /hó.
A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
Karbantartási óvadék összege 80.000,- Ft, mely befizetése a beköltözés előtt esedékes.
A pályázat feltételei között szerepel, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi
lakbér egyösszegű megfizetését vállalja.
A pályázati adatlapot a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12-es irodájában lehet kérni.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. 11. 30.
délelőtt 11 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal 12-es számú irodája
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
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HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ!

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek
meghallgatására

2015. november 26-án (csütörtökön)
15 órai kezdettel
közmeghallgatást tart,
melyre minden érdeklődőt ezúton tisztelettel meghív.
A közmeghallgatás testületi ülés keretében
a Városháza 17. számú tanácskozótermében lesz.

Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt, hogy
2015. november 16. és november 30. között ismét lesz ingyenes csontsűrűségi alkaros előszűrés a Dévaványai Strandfürdő Gyógyászatán.
Kérjük azokat, akik a tavalyi évben részt vettek
a szűrésen, hogy most is jöjjenek el ellenőrzésre.
Bejelentkezni személyesen a Dévaványa, Sport
u. 5. szám alatt vagy telefonon a 66/483-127-es
telefonszámon lehet.

Mindenkit szeretettel várunk!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
2. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát
képező ingatlanok értékesítése
3. Pályázat tárgya: A Dévaványa, Árpád u. 6., az Árpád u. 8.,
a Bem J. u. 13. és a Könyves K. u. 11. szám alatti ingatlanok
értékesítése.
4. Ajánlat benyújtásának határideje: 2015. november 19. 9 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
3. épület 3. számú irodája
módja: személyesen vagy postai úton
5. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

6. Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához
köti, amelynek összege a vételár 10%-a. A biztosíték öszszegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H
Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú
számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával
egyidőben a vételárba beszámításra kerül.
7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 3. számú irodájában Feke László műszaki irodavezetőtől.
8. Részletes pályázati kiírás átvehető: Díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal 3. épület 3. számú irodájában 2015. november 2-től
ügyfélfogadási időben.

ARANYKALÁSZOS GAZDA TANFOLYAM
Aranykalászos gazda
OKJ 31 621 02 tanfolyam
(E-000294/2014/A001)

10999-12 Kertészeti alapok, 11000-12 Mezőgazdasági
géptan, 11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel.
KÉPZÉS INTENZITÁSA:
Heti két nap, péntek délután és szombat délelőtt (6 hónap).

KÉPZÉSI HELYSZÍN:

KÉPZÉSI KÖLTSÉG:

Gál Ferenc Főiskola, Mezőtúr

160 000 Ft vizsgadíjjal (részletfizetés biztosított)

(igény szerint megfelelő létszám esetén külső helyszínen is)
KÉPZÉSBE VALÓ BELÉPÉS FELTÉTELE:

Jegyzeteket és a kidolgozott tételeket

Alapfokú iskolai végzettség,

elektronikusan biztosítjuk.

mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély
(T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).

Érdeklődni: Medve Krisztina (06-20/321-9015)

OKTATOTT MODULOK:

és Ilyés Mária (06-20/595-9950)

10997-12 Állattartás, 10998-12 Növénytermesztés,

E-mail: felnottkepzes@tiszakalman.hu
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FELHÍVÁS EMLŐSZŰRÉSRE!
Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően
a második leggyakoribb halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a
hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak
meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó
hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65
éves korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre
szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben
pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor
lehetősége van az időpont módosítására a megadott
telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél
mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés
szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen.
A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti
életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is
igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye
annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban
kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon
mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos
hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál
kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt
sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.
Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új
esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon,
a megbetegedés miatti halálozás pedig évente
meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem
ismerik fel korai stádiumban a betegséget.
Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért,
családjáért.

BÉKÉS MEGYÉBEN IS ELKEZDŐDÖTT AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉS A KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA ELLEN

Mindenki aláírására szükség van, hogy megvédhessük az országot!
Békés megyében is elkezdődött az aláírásgyűjtés a kötelező betelepítési kvóta ellen - jelentette be Dankó Béla országgyűlési képviselő. Soha nem látott bevándorlási hullámot indítottak el Európa irányába. Magyarország már
megvédte a határait, most azonban az Európai Unióval is
fel kell vennie a harcot. Brüsszel ugyanis a valódi megoldás helyett arra készül, hogy kötelező kvótákkal akár
bevándorlók tízezreit telepítse le. A nemzeti konzultáció
során több mint egymillió ember nyilvánította ki véleményét, miszerint illegális határátlépésnek gátat kell vetni és
meg kell védeni Magyarországot.

Azonban az Európai Unió kötelező betelepítési kvótarendszert kíván bevezetni, ami azt jelenti, hogy 5 éves
távlatban akár annyi bevándorlót telepíthetnének Magyarországra, mint Szeged lakossága. Ez ellen határozottan tiltakoznunk kell jelentett ki Dankó Béla. A FIDESZ-frakció
által indított aláírásgyűjtéssel azt fejezhetik ki az állampolgárok, hogy ellenzik az Európai Unió által tervezett
kötelező betelepítési kvótarendszert. Kérünk mindenkit,
hogy álljon ki Magyarországért és csatlakozzon a petícióhoz! Védjük meg az országot!
(Sajtóközlemény: Dankó Béla országgyűlési képviselő)
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GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL HÍREI
Kötetlensajtó beszélgetés volt 2015. november 3-án, 14 órakkor a Gyomaendrődi Járási Hivatalban. A beszélgetésen jelen
voltak: dr. Pacsika György hivatalvezető,
dr. Smiri Sándor hivatalvezető-helyettes, a
Kormányablak Osztály vezetője, dr. Krizsán
Anett a Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője, Tímárné Búza Ilona a Foglalkoztatási
Osztály vezetője, Giricz Lukács a Földhivatali Osztály vezetője, dr. Laczó Pál az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály vezetője.
A hivatalt érintő legfrissebb és aktuális hírekről ezentúl rendszeresen beszámolunk.
„Földet a gazdáknak!”
Békés megyében
A „Földet a gazdáknak!” program keretében állami földek kerülnek értékesítésre Békés
megyében is. A cél az, hogy a termőföld azok
tulajdonában legyen, akik megművelik azt, tehát a magyar gazdáké, a magyar földműveseké, Békés megye tekintetében elsősorban az itt
földet művelő gazdáké.
Az állami földek értékesítése átlátható módon, nyilvános keretek között fog megtörténni,
árverés formájában. Az árveréseket a Békés
Megyei Kormányhivatal fogja lebonyolítani,
a Nemzeti Földalap munkatársai közreműködésével. A licitálások a megyei jogú városban,
Békés megye esetében Békéscsabán fognak
megszervezésre kerülni.
Az árverésekkel kapcsolatos hirdetmények
október második felében jelentek meg az NFA
hivatalos honlapján, illetve a megyei médiában, ezen kívül az érintett önkormányzatoknál
is kifüggesztésre kerültek.
Megyénkben az első árverési nap november 23-án lesz 4 helyszínen. A Gyomaendrődi Járásban érintett állami földek árverezésére 2015. december 3-tól 18-ig kerül sor.
Az árverések december végéig be fognak
fejeződni.
A törvény értelmében egy gazda maximum
300 hektár földnek lehet a tulajdonosa, vagy
haszonélvezője. A licitáláshoz 10 % letéti öszszeg szükséges, az árverés a piaci ár + 10%-ról
indul. Az árverésen az nyer, aki a legmagasabb
árat kínálja.

Közigazgatási rezsicsökkentés
Magyarország Kormánya kiemelten fontos
feladatának tekinti, hogy hazánkat a szükséges reformok végrehajtásával szolgáltató
jellegű állammá tegye, és ennek érdekében
mindenki számára biztosítsa az ügyfélbarát,
átlátható és gyors közigazgatási ügyintézést,
csökkentve a lakossági és vállalkozói adminisztratív terheket.
A Kormány alapelve, hogy sikeres reformokat az állampolgárok véleményének megismerésével, velük együttműködésben lehet
hozni. Éppen ezért konzultációt hirdetett a
közigazgatás átalakításának következő lépése, az állami rezsicsökkentés irányvonalának
meghatározása érdekében.
A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő
fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló
állami rezsicsökkentést.
A Kormány döntött arról, hogy 10 milliárd
forint összegű közigazgatási rezsicsökkentést
hajt végre, melyet az állampolgárok véleményének és javaslatainak felhasználásával kíván megvalósítani.
Ennek érdekében az állampolgárok és
vállalkozások bevonásával a nyár folyamán
konzultációt kezdeményezett. A konzultációban részt vevők számos hatósági eljárással
kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és illeték megszüntetésével összefüggésben fejt-

hették ki véleményüket, továbbá javaslatot
tehettek egy-egy további, általuk fontosnak
tartott hatósági eljárás díjmentessé tételére.
A konzultáció keretében az állampolgárok
és a vállalkozások számára külön kérdőív került összeállításra, melyek kitöltése önkéntes
és anonim volt. A két kérdőíven 9-9 hatósági
eljárás díjának vagy illetékének csökkentésére,
megszüntetésére tehetett javaslatot a kitöltő,
valamint lehetősége volt további 1-1 díj vagy
illeték csökkentését, megszüntetését ajánlani.
A járási hivatalokban 390 ezren mondták el véleményüket, mely díjakat kellene csökkenteni
a közigazgatás területén. E tapasztalatok alapján készült el a T/6988. számú törvényjavaslat,
melyet tárgyal az Országgyűlés.
A Miniszterelnökséget vezető Lázár János
miniszter által benyújtott törvényjavaslat
alapján 2016. január 1-jétől illetékmentessé
válik többek között:
• a személyazonosító igazolvány és lakcímkártya kiadása,
• a névváltozás miatt indult okmánycsere,
• az eltulajdonított okmány pótlása,
• a mozgáskorlátozott parkolási igazolvány
pótlása,
• a hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• a diák/pedagógus igazolvány,
• a vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos eljárás,
• a gépjárművezetői engedély első alkalommal történő kiállítása,
• az adóhatósági igazolás kiállítása.

TÜDŐSZŰRÉS
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 Ft-ba 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!
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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 06-66/483-100as telefonszámon a 129-es melléken.

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Új tanév – új fodrászverseny –
újabb éremeső
2015. október 18-án Balmazújvárosban
rendeztek országos fodrászversenyt. Mindenki számára új volt a helyszín, e nagyszabású megmérettetésre a már ismert rangos
versenyvárosokon kívül, mint Budapest,
Miskolc, Hódmezővásárhely, Békéscsaba,
most új, ismeretlen helyszínen, szervezésben, zsűrizéssel került sor.
Nem véletlen tehát, hogy mind felkészítő
tanáraink, Gellai Zoltánné és Dr. Laczóné
Kiss Ágota tanárnők, mind a diákok külön
izgalommal és természetesen töretlen lelkesedéssel készültek. Feladatukat nehezítette,
hogy a versenykiírás és a megrendezés között kevés volt az idő: alig két hetük volt a
frizura kompozíciók kitalálására, megalkotására, begyakorlására.
Sokan úgy gondolják, egy ilyen megmérettetésre a versenyzők otthon készítik el alkotásaikat: sok-sok időt szentelnek rá, mind
a frizurakészítésre, mind a díszítésre. Az idő
az, ami stimmel ebben az elgondolásban: rengeteg időt fordítanak a felkészítők és a versenyzők a felkészülésre: megálmodják a frizurát, a színeket, a díszeket, és elsősorban azt
a különleges csodát, ami miatt arany-, ezüst-,
bronz érmes vagy külön díjas lesz egy alkotás.
Ez az igazi titok, ahogyan ez az ihlet kialakul,
formát ölt és valóságos csodává válik!
Sokan mondják, hogy szépeket tudnak és
szeretnek fonni. Ez így is van. Azonban az
igazi tehetség az, amikor a sok gyönyörű frizura és hajkorona közül olyat álmodik meg
és alkot a felkészítő tanár és versenyző diák,
ami nem csak a laikus szemlélőnek, hanem a
nemzetközi hírű zsűrinek, a fodrász szakma
világ- és országos szinten is elismert mestereinek is kivívja az elismerését.
S ez a frizura nem készülhet otthon: csak a
sok – sok órán át tartó megálmodás és minden egyes mozdulat, minden egyes tincs helyének rögzítése fejben és kézben egyaránt:
ez az, ami otthon történik.
A versenyen egy – egy ilyen hajköltemény
elkészítésére a versenykiírás szerint meghatározott idő (legtöbbször 30 – 40 – 50 perc)
áll a versenyzők rendelkezésére.
Számomra ez is igazi bravúr (már ki tudja
hányadik?!): amikor fotósok, nézők százainak,
illetve az előzsűri, majd a zsűritagok tekintetének vizslató kereszttüzében, de mindezt
kizárva, csak a felkészítő tanár által elmondottakra és a munkára koncentrálva dobogós
helyezésű hajkölteményeket alkotni.
Ez művészet, profizmus, elhivatottság és
végtelen csodálatra és elismerésre méltó dolog. S ezt nem csupán én, a kolléga, a munkahelyi vezető gondolom így!
Az országszerte megrendezésre kerülő
versenyek különböző összetételű, de minden
esetben a profizmus csúcsán álló zsűrijei is. A
jelenlegi, balmazújvárosi is.

Felkészítő tanáraink öt versenyszámban
indítottak három versenyzőt. Öt érmet kaptak úgy, hogy két kategóriában az első és
második helyet is Dévaványa hozta el.
Gönczi Orsolya:
estélyi fonás 1. hely; nappali fonás: 1. hely.
Monoki Vivien:
estélyi fonás 2. hely; nappali fonás: 2. hely.

Ismerjék meg, ha eddig nem tették, vagy
ha már ismerik Őket, tekintsék meg legújabb
eredményeinket, s megújuló gyönyörű épületünket.
Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket:
a diákság és nevelőtestület nevében:
Tóth Erika, igazgató

Márki Ágnes:
Marcell vízhullám, 2. hely és különdíj.
Köszönjük a diákok családjainak és iskolánk alapítványának támogatását, hogy ezt
a csodát átélhettük, hogy Dévaványa város
nevét, immár iskolánk nevében is egy újabb
versenyhelyszínen megismertethettük.
Kedves Dévaványai Lakosok!
Aki szeretné közelebbről is, élőben megcsodálni e munkákat, szeretné megismerni a
felkészítőket és tanítványaikat, várjuk tisztelettel és szeretettel
2015. november 25-én és december 10-én
nyílt napjainkon,
ami nem csupán a pályaválasztás előtt álló
diákoknak és szüleiknek szól. Nyílt nap
ez mindenki számára, aki a városi értékek
egyik gyöngyszemére kíváncsi, egy diákcsapatra, kollektívára, képzőhelyre.
Szeverényi Mihály fodrászmester, zsűritag, oktató, nálunk az őszi szintvizsga-időszak fodrász vizsgájának elnöke szavait
idézve, a vizsga értékelésekor: „Tudjátok ti,
hogy az ország legjobb képzőhelyén tanulhattok? Legyetek hálásak ezért!”
S Elnök Úr szavai után saját részemről szabadon: „Tudják Önök, kedves Dévaványai
Lakosok, milyen csodás oktatók és fiatalok
alkotnak itt, városunk középiskolájában?!”
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GÓLYAHÉT A KÖZÉPISKOLÁBAN
Mi végzősök talán jobban vártuk a gólyaavatást, mint maguk a kis gólyák. A feladatok kitalálására, összeállítására több mint két hét állt
rendelkezésünkre.
A gólyaavató színvonalát látványosan
emelte a DÖK által szervezett táncbemutató
és a színpadi dekoráció. A DÖK szülői munkaközössége meglepetésként palacsintasütéssel kedveskedett iskolánk diákjainak. A
200 palacsintából jutott még az iskolánkban
dolgozó nyílászárót cserélő munkásoknak is.
Lázasan készült mindenki a kezdésre. Az
általunk megválasztott királynő és király
(végzősök) beszéddel színesítette a gólyanapok rendezvénysorozatát.
A kis gólyák a három nap alatt nagyon jól
teljesítettek, derekasan helytálltak. Kérésünkre láthatósági mellényt, köntöst, gumicsizmát viseltek, s kezükben felmosó vödröt
tartottak. Sokat nevettünk a színes, mókás
feladatokon.
A gólyahetet a 11.R diszkós táncával nyitottuk meg, és a 12.J záró táncával zártuk be.
A rendezvény utolsó perceiben mondtuk el
dicsérő szavainkat, és adtuk át a 9.A és 9.B
osztálynak és osztályfőnökeiknek a jutalom
tortát. Külön dicséretet kapott Gyányi Mariann tanárnő, aki a legaktívabb volt.
Számomra élmény volt látni, hogy a kis
gólyák hogyan lettek középiskolás diákok-

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
ká. A kis gólyák esküt tettek, amit mi fogalmaztunk meg, gólyavért ittak, amit mi készítettünk.
Diáktársaim nevében is kívánom a kilencedikeseknek, hogy érezzék jól magukat
középiskolánkban és sikeresen fejezzék be
tanulmányaikat.
Lánczi Diána
11/C osztályos tanuló

KÜLÖN KÖSZÖNETET MONDUNK
Pappné Nagy Katalin tanárnőnek,
DÖK patronáló tanárunknak, hogy a rengeteg esemény, program, dekoráció elkészítését, lebonyolítását összehangolta.
PÁLYAVÁLASZTÁS 2015.
A 2015. év nagyon sok változást hoz
a középfokú oktatás terén. A nem egyházi és nem alapítványi fenntartás alá
tartozó, állami szakképző iskolák nagy
része a Nemzetgazdasági Minisztérium
fenntartásába került, amely szakképzési
centrumokat hozott létre a szakképzés
színvonalának emelésére.
A dévaványai középiskola a Gyulai
Szakképző Centrum része lett, hasonlóan a szeghalmi és szarvasi, gyulai és
eleki, illetve orosházi, sarkadi szakképző iskolákhoz.
Fontos tudni, hogy 2016. szeptember 1-jétől a szakközépiskolák helyett a
szakgimnázium, a volt 3 éves szakiskolák helyett szakközépiskola elnevezést
kell használni.
Vagyis: a jelenleg 8. osztályos tanulók
és szüleik ezeket az elnevezéseket találják meg minden beiskolázási tájékoztatóban.
A SZAKGIMNÁZIUM a volt szakközépiskolák képzéseit nyújtja: 4 év alatt
az adott ágazatnak megfelelő alapozást
kapnak a diákok. 4 év után ágazati érettségivel zárul, ami meghatározott munkakörök betöltésére jogosító végzettséget
ad. Továbbhaladás esetén az ágazatnak
megfelelő technikusi képesítést szereznek a diákok 1 év alatt.
Vagyis: 4+1 év után érettségi és technikusi szintű szakmai végzettség garantált.
Természetesen az 5. év nem kötelező!
A diák ugyanolyan érettségit kap, mint
a gimnáziumi, tehát ugyanúgy jogosult
bármilyen egyetemi vagy főiskolai képzés megkezdésére is.
Míg az általános gimnáziumokban a
diákok két idegen nyelvet, több művészeti tárgyat tanulnak, addig a nálunk

hirdetett érettségit adó képzés keretében
olyan általános informatikai, kommunikációs készségekre tesznek szert, amelyeket a továbbtanulás, az élet minden
területén hasznosan kamatoztathatnak.
Kinek nincsen szüksége felhasználói
szintű számítógép-használatra, magabiztos fellépésre, jó kommunikációs
készségre, szervezőkészségre? Az élet
minden területén ezek hozzájárulnak a
sikerhez akár a szakmai pályafutás során, akár a magánéletben.
Ezt kínálják a helyi volt szakközépiskolai, új nevén SZAKGIMNÁZIUMI
ágazati képzések:
• szépészet (4 év után érettségi + 1 év
után gyakorló fodrász)
• ügyvitel (4 év érettségi után 1 év: ügyviteli titkár)
• vendéglátás (4 éves érettségi után 1 év:
vendéglátás-szervező, vendéglős)
• kereskedelem (4 év érettségi, + 1 év:
kereskedő).
Mind a 4 irányból természetesen a
4 év után lehetőség van bármilyen felsőoktatási intézményben is továbbtanulni. Külön előnyt jelent szakirányú
továbbtanulásnál a szakmai alapozó
tantárgyas érettségi.
A szakiskolai 3 éves tanulás és szakmaszerzés is csak elnevezésében változott
SZAKKÖZÉPISKOLÁRA.
Változatlanul 3 év alatt szereznek
szakmát a tanulók
• hegesztő,
• kőműves,
• szociális gondozó és ápoló,
• eladó,
• számítógép- szerelő és karbantartó,
• pincér szakmákra várjuk a tanulók
jelentkezését.
A hegesztő, a kőműves, a szociális
gondozó és ápoló hiányszakma, ami
első félévében havi 10 ezer forint állami ösztöndíjat kapnak a diákok, majd
tanulmányi eredménytől függően ez
akár 30 ezer forintot is elérheti. További juttatásként kapják a képzés 2. évétől
a sikeres szintvizsga megszerzése és a
külső gyakorlati helyen történő tanulószerződés megkötése után a további
juttatásokat (munkaruha, étkezési támogatás, ösztöndíj).
A 3 év szakmunkásvizsgával zárul.
Ezt követően 2 év alatt lehetőség van
érettségi megszerzésére nappali vagy
esti rendszerben is.
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Vagyis: 3+2 év után érettségi és középfokú szakmunkás végzettség garantált.
A helyi középiskola (mint minden
más megyei, megyén kívüli középfokú
oktatási intézmény) garantálja, hogy
akár az élet és pályakezdéshez szükséges érettségit, akár a munkaerő-piaci
keresletnek minden szempontból megfelelő, kiváló minőségű, biztos megélhetést nyújtó szakmát ad a tanulók
kezébe.
A nálunk tanuló diákok természetesen nem csak magas színvonalú
képzésben részesülnek, hanem a megye egyik legszebb és legkorszerűbb
épületében, barátságos környezetben,
családias hangulatú, mindenkire kellően odafigyelő, egymást segítő és támogató csapatban tölthetik középiskolás éveiket.

Kérjük, győződjenek meg erről
személyesen nyílt napjainkon
2015. november 25-én és
december 10-én;
illetve személyes egyeztetés után
bármely, Önöknek megfelelő
időpontban.
„Ami távol van, attól, hogy távol van,
nem biztos, hogy jobb. Csak esetleg nem
ismerem, nem látom úgy a minden napokat, mint a közelinél.”
„A helyben felmerülő gondokat helyben oldhatom meg. Nem kell a távolság
miatti külön szervezés, utazás.”
„Nincs korán kelés, beutazás, nincs
kollégiumi strapa és költség.”
„Az egyéni igényeket rögtön, helyben
azonnal megbeszélem az ofival, tanárokkal. Olyan családias minden, folyamatosan képben lehetek a gyerekemet
illetően.”
Kérjük, tiszteljenek meg azzal, hogy
a már itt tanulók továbbra is elmondják számunkra véleményüket; a pályaválasztás előtt állók pedig megismerik
képzéseinket, iskolánkat.
Személyesen: Dévaványa, Mezőtúri u. 2.
E-mailben: devavanya.gyszc@gmail.com
vagy devavanya@gyszc.hu
Telefonon: 66/585-110 vagy 66/218-907
vagy 20/293-29-83
Honlapunkon: www.dvki.sulinet.hu
Facebook elérhetőség:
Dévaványai Középiskola

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Szarka Imréné Csatári Ilona 1925.10.09.
A születésnapját ünneplő Ilonka néni öt éve a Margaréta
Idősek Otthonában él. A Sas u. 5 szám alatti házából, ahol
imádott lakni és élete nagy részét leélte, egészségi állapotának romlása miatt került be. A mai napig hálás szívvel emlékezik Hámori Istvánnéra, a kedves szomszédasszonyára,
akivel szoros kapcsolatot ápolt.
Édesapja Csatári József, édesanyja Vad Eszter volt. A család kertészkedéssel foglalkozott. A kertben termelt, termesztett árut a piacon és kereskedésekben értékesítették.
Ketten voltak lány testvérek, sajnos a nővére 20 éves korában meghalt. Az iskola elvégzése után, már gyerekként a
szüleivel kellett mennie dolgozni. A Pocos kertben sok volt
a teendő és elkelt a dolgos kéz.
Édesapját behívták katonának 1944-ben. Hadifogságba
esett és ott is halt meg. Ezt követően édesanyja tanácsára
elment Szeghalomra két éves gazdasági iskolába, mikor elvégezte elkezdett dolgozni az ottani kertészetben.
21 éves volt, amikor megismerkedett Szarka Imrével, aki
fűszer- és vegyeskereskedő volt. Egymásba szerettek, ami-

ből házasság lett. Először a nagymamánál laktak, majd a
Sas utcában alakították ki saját otthonukat. Negyven év házasság után férjét 1986-ban veszítette el.
1948-ban született fia Attila, rá egy évre Rózsika lánya. A
gyermekei is elkezdték önálló életüket. Fia buszsofőr lett,
de sajnos a betegségéből kifolyólag már nincs közöttünk, a
lánya és annak családja pedig Kisújszálláson él.
Rózsika néni 3 unokával és 4 dédunokával büszkélkedhet.
Tartják is a kapcsolatot, a születésnapi jókívánságok mellé
a kedvenc mogyorótortáját sütik, mely úgymond családi recept alapján készül.
25 évig élt egyedül Ilonka néni, de nem magányosan. Sokan a piacról ismerhették, hiszen míg bírta magát, magvakat
is termelt és azt árulta szabadidejében, illetve egy kis nyugdíjpótlás végett. Ezen kívül szívesen olvasott regényeket és
a kézimunkázás kötötte le idejét. Horgolt csipketerítőit szívesen ajándékozta rokonoknak, ismerősöknek.
Kívánunk neki erőt, egészséget az elkövetkezendő évekre!
Balogh Aranka

45 ÉVES ÉVFOLYAM ÉS OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
2015. október 24-én, a volt „2. Sz. Általános Iskola” 1970ben végzett diákjai 45 éves évfolyam találkozót tartottak, melyet megtisztelt jelenlétével a 8. a, valamint a 8. c osztály osztályfőnöke: Susányi Istvánné „Erzsike néni”, valamint Tóth
Istvánné „Eta néni”. Az eltelt hosszú idő ellenére sikerült
mindenkit elérnünk, felkutatnunk. Igen szép számmal gyűltünk össze.
A találkozó napján izgatottan várakoztunk a Körösladányi
úti iskola előtt. Arcunkon az öröm, a csodálkozás és a meglepődés váltakozott. Hihetetlen volt, hogy újra együtt vagyunk.
Osztályonként felidéztük a régi szép emlékeket, a diákcsínyeket, és megosztottuk egymással életünk egy-egy fontos momentumát.

A találkozót vacsorával koronáztuk meg, ahol tovább folytattuk a beszélgetést, de ennek ellenére mégis kevés volt az
idő. Elhatároztuk, hogy a következő évben ismét találkozunk,
hiszen:
„Száguldva vágtat, rohan az idő,
sorra váltják egymást föl a hetek,
minden nyár gyorsabb mint az előző,
az időnek nem mondhatsz „Állj meg”-et.”
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/Zsoldos Imre/
A szervezők nevében: Augusztiny Zoltánné

ŐSZI PROGRAMOK A HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETÉNÉL
Mozgalmas őszt tudhat maga mögött az egyesület.
Programjaink szeptember 5-én kezdődtek a Szegedi
Halfesztivállal. A MALEN Kft. meghívására érkeztünk
a Tisza partjára, hogy a szegediekkel is megkóstoltassuk
a ványai kürtöskalácsot és szilvalekváros kiflit. Annyira
kapos volt, hogy 40 kg lisztet sütöttünk el. Házigazdáink viszonzásul finom tiszai halászlével vendégeltek meg
bennünket.

Hagyomány már, hogy az AUTÓMENTES NAP sem
múlik el nélkülünk. Délelőtt paprikáskrumplit főztünk
kolbásszal a szervezőknek, segítőknek. Délután salátával kínáltuk a közönséget és 40 kg kenyeret kentünk meg
zsírral, margarinnal, hagyma, paprika paradicsom feltéttel, ezzel vártuk a kerékpározókat.
Az idei évben egy időpontra esett a dévaványai BETAKARÍTÁSI ÜNNEP és a KISTÉRSÉGI BETAKARÍTÁSI FORGATAG civil rendezvénye Szeghalmon. Csapatunk mind a két helyen helyt állt, a borús esős idő ellenére
is mindkét helyszínen nagy keletje volt a portékánknak.
Szeptember 28 – 29 – 30 -án közös erdélyi kiránduláson
pihentük ki a fáradalmakat. Ötödik alkalommal voltunk
Erdélyben. Most Kalotaszeg vidéke volt az úti célunk.
Szállásunk Kalotaszentkirályon volt, ebben a hímzéséről,
varrottasairól, népzenéjéről, néptáncáról híres kisvárosban. Igazi magyar vendégszeretet részesei lehettünk. Első
nap kolozsvári városnézésre invitált bennünket idegenvezetőnk. Bár itt már nem először jártunk, a „kincses”
Kolozsvárról mindig lehet újat hallani, mindig van új látnivaló.
Második nap szó szerint a felhők között jutottunk fel
a havasrekettyei vízeséshez, megnéztük a bélesi víztározót, ebédeltünk a mócok földjén, felkapaszkodtunk a
magyarvalkói templomhoz, megcsodáltuk a zsindelytetőt, a templomban a gyönyörű hímzéseket, a „vagdalásos” varrotasokat, faragásokat, festett bútorokat. Bánfihunyadon, ahol eddig mindig csak átutaztunk, most kicsit
szétnéztünk. Idegenvezetőnktől sok érdekes információt
kaptunk az itt élő magyarságról, életükről, hogyan őrzik,
ápolják és adják tovább hagyományaikat.

Este a kalotaszentkirályi népzenészek és a mi zenészeink Kádár Ferenc és Tóth István és a népviseletbe öltözött néptáncosok léptek színre. A fergeteges hangulat az
ott tartózkodó dán csoport tagjait is magával ragadta, ha
dalainkat nem is tudták, beálltak közénk, a tánchoz nem
kellett nyelvtudás.
Az utolsó napon Kalotaszentkirály nevezetességeit
mutatta meg házigazdánk. A templom gyönyörű kazettás
mennyezete, itt is a csodálatos hímzések, varrottasok, az
épületek oromdíszei, a tiszta rendezett városkép, a gyönyörű kilátás a környező hegyekre ámulatba ejti az idelátogatót. A templomot körülvevő várfalon tábla őrzi Ady
Endre emlékét, aki a Boncza kastélyból sokszor ellátogatott ide Csinszkával. A Kalota patak partján mi is megálltunk, ahol Ady verset írt a templomból kijövő népviseletbe öltözött legényekről és lányokról. Mi házigazdánktól
hallhattuk a verset ott a Kalota partján:
„Pompás magyarok, templomból jövet
Mentek át a Kalota folyón
S a hidat fényben majdnem fölemelte
Az ölelő júniusi nap.”
A Panzióhoz tartozó tájházban közelről is gyönyörködhettünk a kalotaszegi népviselet ruhadarabjaiban, a
gyöngyös pártákban, kalapdíszekben, gyönggyel hímzett
szalagokban, a faragott és festett bútorokban, a hímzésekben.

Délután indultunk haza, megint gazdagabbak lettünk.
Szívünkbe zártuk Erdély újabb csodáit és azokat, akik
emlékezetessé tették számunkra ezt a három napot.
Köszönet a képviselő-testületnek erdélyi utunkhoz
nyújtott támogatásért, valamint gasztronómiai hagyományaink bemutatásának támogatásáért, hogy nemcsak
környező, hanem távolabbi településekre is elvihessük a
ványai ízeket, a cirokszárra tekert kürtöst és a szilvalekváros kiflit.
Köszönet Bartha Jánosnak és feleségének, Szilágyi Józsefnek és feleségének, akik mindig segítik, támogatják
programjainkat.
Varga Istvánné
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„ AZ ANGYALOK A FÖLDÖN JÁRNAK”
A Dévaványai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat immár
negyedik éve rendezi meg az „Angyalok a földön járnak” elnevezésű karácsonyi cipősdoboz akcióját! A felajánlásokat 2015.
december 16-ig (szerda) várjuk a Dévaványa Eötvös utca
44. szám alatti telephelyünkre. A dobozokra kérjük, írják rá
a megajándékozandó nemét (fiú-lány), valamint az életkorát.
Tartósélelmiszer felajánlásokat is szívesen fogadunk! Az
ajándékok 2015. december 18-án pénteken ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra szolgálatunk közösségi termében.

„Az ajándékozás fortélya az, hogy anélkül adj, hogy
bármit is visszavárnál”.

KARÁCSONYI AJÁNDÉK ÖTLET
UTALVÁNY VÁSÁROLHATÓ ÉS JANUÁRBAN
BEVÁLTHATÓ!

ÁTVÁLTOZTATJUK TEAM
http://www.atvaltoztatjuk.net/

/ RUHA, HAJ, SMINK, FOTÓ /
A SZAKEMBEREK BÉKÉSCSABÁRÓL
ÉRKEZNEK, DÉVAVÁNYÁRA
A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATBA
IDŐPONT: 2016. 01. 30-31.

RAJZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A CSALÁDSEGÍTŐBEN
A szolgálatunk rajzpályázati sorozatot
indít, ami több témát dolgoz fel.
Az első téma: „NÁLUNK A KARÁCSONY”. Várjuk a bármilyen technikával készült alkotásokat 2015. 11.
30-ig A/4-es nagyságban a Családsegítő
- és Gyermekjóléti Szolgálatba, Dévaványa Eötvös u. 44.
Rajzold le:
- Mit jelent számodra mások segítése?
- Milyen másokat segíteni számodra és a segítettnek, milyen lehet?
- Te hogyan segítesz?
- Milyen segítségeket ismersz?
- Bármi, ami eszedbe jut erről a témáról.
Négy kategóriában lehet pályázni:
-I. óvodás

-III. 5-8. osztály

-II. 1-4. osztály

-IV. középiskolások.

A pályaművek hátuljára kérjük, írják fel a nevet és a korcsoportot.
A beérkezett pályaművek első három helyezettje ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS ALKALMÁVAL díjazásban részesül kategóriánként. A pályaművek kiállításra kerülnek a szolgálatunk termében és folyosóin a következő pályázatig.
A kiállítást bárki megtekinteni a szolgálatunkban, munkaidőben.
A következő témáról a későbbiekben adunk hírt.
Bogya Istvánné telepkoordinátor

TÁRSASJÁTÉK KLUB A CSALÁDSEGÍTŐBEN
Intézményünk
elindítja új szolgáltatását a
TÁRSASJÁTÉK KLUBOT, iskolai szünetekben
/őszi-téli-tavaszi-nyári/
vagy délutáni alkalmak,
osztályfőnöki órák, baráti
csoportok részére.

Átalakítás:
Bárki részt vehet egy teljes átalakításon.
2 napos rendezvény, naponta maximum 15 fő! Az átalakításon egyénileg foglalkozunk a hölgyekkel másfél óránként
2 hölgy érkezhet hozzánk. Az átalakítás során a saját
ruhatárból válogatva össze a szetteket.
1 haj, 1 smink, 1 szett fotózása esetén: 12.000Ft/fő
1 haj, 1 smink, 2 szett fotózása esetén: 18.000Ft/fő
1 haj, 1 smink, 3 szett fotózása esetén: 25.000Ft/fő
2 haj, 2 smink, 2 szett fotózása esetén: 25.000Ft/fő
2 haj, 2 smink, 3 szett fotózása esetén: 35.000Ft/fő
JELENTKEZÉS: 2015. december 21-ig a
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATBAN személyesen vagy
06-66-483-010 és 06-20-77-07-315 telefonszámokon.

Jelentkezések sorrendben történnek. Egy nap 15 főnél
többet nem tudnak fogadni, ezért kérem az érdeklődőket időben jelezzék részvételi szándékukat!

A szolgálatban több mint 45 féle társasjáték van. A kicsiktől a
középiskolásokig, a fiataloktól a nyugdíjasig minden korosztály
megtalálhatja az érdeklődésének megfelelőt.
Fiatal társaságokat, baráti csoportokat, a nagyszülőket az unokákkal, családokat gyerekekkel, várunk minden érdeklődőt és játszani szeretőt.
Hétfő: 8-1130 – 1230-1630
Kedd: 8-1130 – 1230-1630
Szerda: Ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8-1130 – 1230-1630
Péntek: 8-1130 – 1230-1400
A JÁTÉKRA ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES:
06-66-483-010, vagy a 06-20-77-07-315
VAGY SZEMÉLYESEN A SZOLGÁLATBAN: EÖTVÖS u. 44.
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Bogya Istvánné telepkoordinátor

RAJZ PÁLYÁZATI EREDMÉNYHIRDETÉS

RETRO SZILVESZTER

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat rajz pályázatot
hirdetett „SEGÍTENI JÓ” címmel, aminek eredményhirdetése 2015.11.06-án, a szolgálat közösségi termében történt meg.
A pályázati kiírás 4 kategóriában lett meghirdetve, de sajnos az
óvodások és a középiskolások nem küldtek be pályamunkát. Az
általános iskolások műveit három kategóriára osztottuk és így díjaztuk. A pályázat témáját sokféle megközelítésből mutatták be a
rajzokat készítő gyerekek. Nehéz dolga volt a hét főből álló bíráló
bizottságnak mire kiválasztotta a harminchét pályaműből a díjazottakat. A PÁLYAMUNKÁK A CSALÁDSEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI
TERMÉBEN 2015. 11. 30-ig TEKINTHETŐK MEG.

A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének szervezésében töltsük együtt az év utolsó estéjét!

2015.12.31-én 18 órától
a Dévaványai Vadászházban.
A zenéről Szak’Y gondoskodik!

Menü:

• Tárkonyos raguleves
• Hidegsültek
• Saláták
• Rétes
• Éjfélkor: hurka, kolbász, pezsgő

Részvételi díj: 3.000.- Ft/fő
Jelentkezési / fizetési határidő:
2015. 12. 15.
Balog Lászlóné
06-30/237-2914
06-70/389-9438
TOMBOLA felajánlásaikat szívesen fogadjuk!
Fődíj: egy „kismalac”!

1-2. osztályosok:
1.) helyezett:
2.) helyezett:
3.) helyezett:
Különdíjban részesültek:

Feke Dominik
Kálmán Kinga
Bakó Gergő
Prokics Alexandra
Salánki Bori,
Gyebnár Róbert
Nyúzó Dorina

3-4. osztályosok:
1.) helyezett:
2.) helyezett:
2.) helyezett:
3.) helyezett:
Különdíjban részesültek:

Bakos Heidi
Magyar Csilla Hanna
Laskai János
Nagy Bence
Tóth Adél

5-8. osztályosok:
1.) helyezett:
2.) helyezett:
3.) helyezett:
Különdíjban részesültek:

Szekeres Anett
Dékány Anna és
Bereczki Barbara közös rajz
Dékány Beatrix
Bartha Vivien és
Stranszki Brigitta közös rajz

A díjazáshoz hozzájárultak és a támogatásokat biztosították:
ÁFÉSZ Dévaványa
Crazy PC /Moldván János egyéni vállalkozó/
Manó Market /Gyányi Annamária egyéni vállalkozó/
Kuckó játékbolt /Benkéné Gyebnár Judit egyéni vállalkozó/
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Dévaványa
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OKTÓBERI NYITOTT MŰHELY

„Hűvös arany szél lobog, leülnek
a vándorok...” Azt hiszem, most már
kijelenthetjük, hogy a Nyitott műhely
immáron baráti körré nőtte ki magát.
Már nem csak azért gyűltünk össze
egy ázós-fázós hétfői napon hogy

Sokat dolgozott rajtuk, és pozitív energiája meg is látszik a festményeken.

olyan, mely köré már saját kis történet szövődött.

Tóthné Gábor Mónika néhány lépéssel előttünk járt, hiszen őt már a
karácsony szele legyezgette, miközben elkészítette ötletes, kedves kis
karácsonyfa díszeit.

Én egy saját versemet hoztam el a
Nyitott műhelybe:

megmutassuk egymásnak alkotásainkat, hanem egy jó beszélgetés reményében is.

Túriné Évike nagyon szereti a verseket, gyűjti is azokat, és szívesen
kutakodik a régmúlt írott anyagában.
Most egy archív Dévaványai Hírlapban talált, városunkról szóló verset
olvasott fel nekünk. Köszönjük!

Bak Imréné Marika néni új hobbijáról, a festésről beszélt, és mutatóba behozott néhány már elkészült képet is.

Miléné Antós Gabriella ismét kedves, színes horgolt figuráival örvendeztetett meg minket, közülük van

. . . M EG H Í V Ó . . .
Szeretettel hívjuk meg Önt és kedves családját,
minden múzeumbarátot a Dévaványai Múzeumbarátok Köre
születésnapi rendezvényére.

Időpont: 2015. december 7. (hétfő) 15 óra
Helyszín: múzeum

Program:
A vendégeket köszönti Tóbiás Gáborné a kör elnöke.
A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak
és énekkarának karácsonyi műsora.
Verset mondanak a Dévaványai Középiskola tanulói.
Sárréti hangszeres pásztorhagyományok.
Előadó Nagy László, a múzeum néprajzosa.
Közreműködnek: Kádár Ferenc és Nagy András
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Este van
Szürkül az udvar
lábnyomaimmal
fosztom a fényt már…
pattan a labda
átalakulna,
pislog a hold, lám!
Halkul az utca,
majd betakarja
anyja az éjjel,
paplan alatt az
álmaim futnak
nézd, szanaszéjjel.
GGYM
Szó esett még egy Nyitott műhely
kalendárium elkészítésének lehetőségéről is, erről a későbbiekben még
írok majd.
Várunk mindenkit, aki szeretne
műhelytag lenni!
Giriczné Gyányi Mária

SZÜRETI BÁLBAN VIGADTUNK...
Izgatottan vártuk újjászerveződött egyesületünk első bálját,
minden képzelet felülmúlt a jelentkezők száma.

Ez év október 10-én a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete a Vadászházban 103 fő részvételével egy fergeteges Szüreti bált rendezett. Hetekkel korábban elkezdődött a készülődés,
szombat délutánonként a Civilházban összegyűlve, jó hangulat
közepette készítettük a teremdíszítéséhez szükséges dekorációt.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kiss Károly alpolgármester úr és családja, Németi József képviselő úr és kedves
felesége. A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületének tagjai,
az Ecsegfalvai Nők Egyesületének képviselői és a Dévaványai
Mozgáskorlátozottak Egyesülete is szép számmal képviseltette
magát.
Az estet elnökünk Balogné Rita beszéde nyitotta meg. Ezt követően Kiss Károly alpolgármester úr egy csokor virágot adott
át az egyesület nevében az elnök asszonynak, megköszönve közösségi munkáját.
A vacsorát Víg Zoltán szakács pohárköszöntője nyitotta meg.
A menü tyúkhúsleves, szürkemarha pörkölt, és finom házi sütemény volt, éjfélkor pedig sült húst tálaltunk fel.
A vidám hangulathoz zenészünk, a püspökladányi Egri Zoltán
fergeteges muzsikája járult hozzá. Az izgalmakat a tombolahúzás fokozta, hiszen a fődíj egy élő birka volt.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, az étel fenséges
volt, az est pedig hajnalig tartó táncmulatsággá alakult.
Reméljük, jövőre ismét együtt leszünk ezen a bálon, és ahogy
elnök asszony a köszöntőjében fogalmazott: „Hagyományteremtő bál lesz ez a mai!”
Ezúton köszönjük mindenkinek a felajánlott támogatásokat, a segítő munkát!
Moldván János-Crazy PC, Farkas Antal méhész, Kajla József
és családja, Szűcs Lajos és családja, Szatmári Tibor és családja, Nyilas Attila és családja, Frézia Virágüzlet, Csontos Zsigmond és családja, Somogyi Lajos és családja, Földvári István
és családja, Karácson Imre és családja, Aranykalács KFT-Albán
Pékség, Papp Tiborné-Ibolya Fodrászat, Szűcs József-méhész,
Ladjánszki Ferencné, Dóra Jánosné, Lovász Zoltán és családja, Gondáné Erdős Andrea, Erdei Virágbolt, Kiss Károly, Mile
Lajos, Németi József, Víg Zoltán-szakács, Zöldség-Gyümölcs
Szeghalom, Balog László és családja, Vadászház, Mozgáskorlátozottak Egyesülete. Továbbá minden kedves résztvevőnek,
akikkel eltölthettük ezt a vidám estet....
Nagycsaládosok Egyesülete

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK A
LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁRBAN

Mesedélelőtt-vetélkedő

Október 9-én Vig Balázs meseíró volt a vendégünk,
aki Puszirablók című játékos,
interaktív meseelőadásával lepte meg a gyerekeket.
A programokat támogatta:

ADVENTI KÉZMŰVES HETEK A MÚZEUMBAN!
2015. november
16-27-ig karácsonyi
kézműves foglalkozásokkal várjuk a
csoportokat. Előzetesen bejelentkezni a
06-20/492-10-38-as
telefonszámon lehet.
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tását végzi. A művelődési házban december 13-án ezüst
vasárnap, illetve december 20-án arany vasárnap megvásárolhatóak a termékek, továbbá hétköznap délelőttönként.
A Tompa u. 28. szám alatt a szőnyegszövő, a Bem u. 13.
szám alatt a varroda üzemel, itt is lehetőség van vásárlásra.
Termékeink: rongyszőnyegek, lábtörlők, falvédők,
edényfogók, táskák, asztalterítők, konyhai kötények,
kenyértartó kosarak, konyharuhák, díszpárnák.
Dévaványa Város Önkormányzata Kistérségi Startmunka
Mintaprogram helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatása keretében szőnyegszövés és további textiltermékek gyár-

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Dévaványa Város Önkormányzata

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, ismerőseit, barátait a
Ladányi Mihály Könyvtárba, 15. éve tartó előadás-sorozatunk folytatására, melynek témája:

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG
2015. november 13. (péntek) 18 óra
A SZERELEM KÉMIÁJA • Előadó: Dr. Victor András
(ELTE, ny. főiskolai tanár)
-------------------------------

2015. november 27. (péntek) 18 óra
SZÉP ARC, SZABÁLYOS FOGAK • Előadó: Dr. Volomné Varga Mariann
(klinikai nyelvész)
DÉVAVÁNYAI KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
MANÓFALVA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY
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Dévaványai Szociális Szövetkezet
Tisztelt lakosság! Az ősz megérkeztével elkezdődik a fűtési szezon.
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani az általunk készített tüzelőanyagot.

Továbbra is állunk a lakosság rendelkezésére az
alábbi szolgáltatásokkal:

Papírhulladékból préselt
brikett kiváló hőértékkel.
Valamint ajánljuk figyelmébe az általunk
gyártott betonelem termékeket:
- 40x40x10 cm gyephézagos betonelemek 400 Ft/db,
- 40x60x10 cm gyephézagos betonelemek 600 Ft/db,
- 40x40x5 cm mederlap 400 Ft/db,
- K-szegély 400 Ft/db,
- betonoszlop és még sok más termék 1600 Ft/db.

- 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.

Termékeink megtekinthetőek és megvásárolhatóak Dévaványa, Sport u. 4., a volt Vízmű területén.
Bővebb felvilágosítás: 06/70-534-5839

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HÍREI

CSALÁDI KÉZMŰVES DÉLUTÁN ÉS
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A MÚZEUMBAN

A gyulai mozgáskorlátozottak dévaványai csoportvezetőjeként kérném, hogy aki még nem rendezte idei
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt, szülőket,
éves tagdíját, ami 1000 Ft/év és tagja szeretne maradni
egyesületünknek, december 15-ig legyen szíves meg- nagyszülőket, gyermekeket és múzeumbarátokat
2015. december 2-án 1430-ra a múzeumba.
tenni. Ha nem szeretne közénk tartozni kérem jelezze
azt, ugyanis aki önszántából lépett be azt csak írásos
Készítünk gyertyát, karácsonyi gömböt, ablakdíengedéllyel törölhetjük a névsorból működési sza- szeket különböző technikákkal, valamint díszítünk
bályzatunk szerint! Ha nem tud személyesen eljönni, mézeskalácsot.
meghatalmazottja által vagy telefonos jelentkezéssel
Teával és mézeskaláccsal várunk mindenkit!
is megteheti, és a kilépési nyilatkozatot eljuttatjuk. A
Múzeum
karácsonyi ünnepek közeledtével minden leendő tagtársunknak szerény ajándékkal kedveskedünk! Bízva
Gyógymasszőr • Erdősné Cmarkó Ilona
abban, hogy sokaknak segíteni tudtunk nem hagyják
Telefon: 06-20/402-2458
el csoportunkat!
Jó egészséget kívánok, maradok tisztelettel:
Tóth Sándorné csoportvezető
Ügyfélfogadás: szerda: 9-11-ig
Tel.: 06-30-515-8445 vagy 06-66-220-121

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére porckorongsérv, gerincferdülés,
csigolyaelcsúszás, egyéb degeneratív elváltozások, nyaki és deréktáji
fájdalmak enyhítésére, megszűntetésére; gerinc és az izomzat nyújtására.

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is, előzetes
egyeztetéssel, szeretettel várom!
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A Dévaványai
Folkműhely
Egyesület szeretettel
vár mindenkit:

2015. NOVEMBER 21. 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
Muzsikál az Ahhozképest Népzenei Együttes.
A büféről Kónya Mihály és csapata gondoskodik.

Belépő:
Gyermek / 200.Felnőtt / 500.-
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LABDARÚGÁS
Tovább folytatódott a küzdelem
a megyei bajnokságban, csapatunk
újabb 6 mérkőzésen van túl, amiből 7 pontot sikerült összegyűjtenie, így jelenleg a biztos bennmaradó 12. helyen áll. Bízunk a
hasonló jó folytatásban és reméljük a csapat eléri a kitűzött célt a
biztos bennmaradást.

DÉVAVÁNYA –
OROSHÁZI RÁKÓCZI
1-1 (0-1)
(Semleges pályán, Füzesgyarmaton)

Füzesgyarmat: 30 néző
V.: Bálint Z.
Dévaványa: Szász D., Szalai
B., Bakó B., Séllei L., Marton L.,
Somogyi T., Adamecz I., (Pálfi J.),
Diós K., (Papp V.), Kéki Cs., Kovács F., (Czakó I.), Ernyes R.

Gólszerző: Adamecz I.
Edző: Tagai Attila – Nagy küzdelemben nagyon értékes pontot szereztünk. Azt viszont nem értem, hogy
tudunk ilyen kétarcúan játszani.
Jók: Az egész hazai csapat.
Csapatunk minden egyes tagja dicséretet érdemel, mert egy nagyon jó
csapat ellen szívvel-lélekkel küzdve
nagy meglepetést szolgáltatva szerzett egy pontot!

DÉVAVÁNYA –
MEZŐKOVÁCSHÁZA 4-2 (2-0)
Dévaványa: 150 néző
V.: Pécs Z.
Dévaványa:
Krisán
K.,
Szalai B., Kálai B., Somogyi T., Bakó B., Diós K.,
(Kovács F.), Adamecz I,. (Papp V.),
Kéki Cs., Ernyes R., (Pálfi J.), Marton L., Czakó I., (Séllei L.)
Gólszerzők: Adamecz I. 3, Kovács F.
Edző: Tagai Attila - Kovács Gyula,
a Dévaványa játékosa: - Megkaptam
egy mérkőzésre a csapatot, és ezzel a
lehetőséggel éltem is. Külön örülök,
hogy a csereként beállt fiatalok hozzá
tudtak tenni a mérkőzéshez. Hála a
szurkolóinknak a buzdításért.
Jók: Adamecz (a mezőny legjobbja), az egész hazai csapat.
Összességében egy jó iramú mérkőzésen izgalmas 90 percet produkáltak a csapatok. A meccs alakulása
és végeredménye bármennyire szorosabb mérkőzésre utal, a mérkőzésen
óriási különbség volt a két csapat
között. A végeredmény a vendégekre nézve hízelgő! Csapatunk minden
egyes tagja dicséretet érdemel, mert
nagyon jó játékkal magabiztosan
gyűjtötte be a 3 pontot.

DÉVAVÁNYA –
SZEGHALOM 2-2 (0-2)
Dévaványa: 150 néző
V.: Tóth Á.
Dévaványa: Krisán K., Szalai
B., (Kovács Gy.), Kálai B., Ungi
A., Bakó B., Czakó I., (Séllei L.),
Adamecz I., Kéki Cs., Ernyes R.,
Marton L., Kovács F.
Gólszerzők: Kovács F., Kovács
Gy. 11-esből
Edző: Tagai Attila - Reális
eredmény született, mindkét csapat
érezhette úgy, hogy megnyerheti a
mérkőzést, de a jó lehetőségeket
mindkét csapat elpuskázta. A videó
alapján, mindenki eldöntheti, hogy
jogos volt a büntető a mérkőzés végén, avagy sem.
Jók: Bakó B., Ungi A., Kovács F.
Egy jó iramú és színvonalú mecscsen két egyforma képességű csapat
mérkőzésén az első félidőben a vendégek, a második félidőben csapatunk játszott jobban, így igazságosnak mondható a döntetlen.

BÉKÉSCSABA JAMINA –
DÉVAVÁNYA 5-1 (2-0)
Békéscsaba: 50 néző
V.: György S.

Dévaványa: Krisán K., Ungi
A., Bakó B., (11 Pálfi J.), Séllei L.,
Marton L., (Szalai B.), Somogyi T.,
Adamecz I., Diós K., (Kovács Gy.),
Kovács F., Kéki Cs., Ernyes R.
Gólszerző: Kovács Gy. 11-esből.
Edző: Tagai Attila - A mérkőzés
képe alapján egy kicsit hitetlenkedve látom a végeredményt, azokból a
helyzetekből kaptuk a gólokat, amelyekről mérkőzés előtt is beszéltünk.
Mindent összegezve megérdemelt hazai győzelem született.
Jók: Diós K., Kovács F., Ungi A.
Összességében az irreális talajú
pályán meglepően jó csapatjátékkal,
de borzasztó egyéni hibákkal hátul,
és hihetetlen rossz helyzetkihasználással elől, a helyzeteinek legalább
70%- át kihasználó hazaiak megérdemelten nyertek.

DÉVAVÁNYA –
SZABADKÍGYÓS
3-3 (1-1)
Dévaványa: 150 néző
V.: Mihálik P.
Dévaványa: Krisán K., Szalai B.,
Séllei L., Ungi A., (Marton L.), Bakó
B., Somogyi T., Adamecz I., Diós K.,
(Czakó I.), Kéki Cs., Ernyes R., Kovács F., (Pálfi J.).
Gólszerzők: Kéki Cs., Ernyes
R., Kovács F. 11-esből.
Edző:
Tagai
Attila
Nehéz mérkőzésen bravúrral értük

Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:
1. Méhkerék
2. Kondoros
12. Dévaványa

M
11
11
12

GY
9
6
2

D
2
4
6

V
0
1
4

(28-10)
(29-12)
(18-23)

29 pont
22 pont
12 pont

Az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Okány – Dévaványa 1-11 (1-8)
Gólszerzők: Gubucz V. 4, Kovács Z. 3, Papp V. 2, Papp K. 2.
Bucsa – Dévaványa 3-3 ( 1-2)
Gólszerző: Papp V. 3.
Füzesgyarmat – Dévaványa 0-4 (0-2)
Gólszerzők: Papp V. 2, Gyebnár T., Halasi P.
Körösladány – Dévaványa 2-2 (1-1)
Gólszerzők: Kovács F., Kovács Z.
Az ifjúsági csapat végeredménye a táblázaton:
M GY
D V
2. Dévaványa
9
6
3
0
(51-11)
21 pont
el a döntetlent, ami dicséretes, de a
pontszerzést saját magunknak tettük nehézzé. Sajnos a hazai pályánk
olyan amilyen, de remélhetőleg jövőre már méltó körülmények között tudunk minden csapatot fogadni.
Jók: Kovács F., Adamecz I., Kéki
Cs., Ernyes R.
A mérkőzés végig jó iramú volt, a
színvonal viszont nem volt túl magas
ez főképpen a pálya viszonyoknak
volt köszönhető. A mérkőzés legnagyobb részében kiegyenlített játék
folyt, talán csapatunk többet tett a
győzelemért, de a vendégek 3 kapura lövésből 3 gólt értek el, amiből 2
gólos előnyre tettek szert, ezek után
már egy ilyen jó, és rutinos csapat ellen mint a Szabadkígyós a döntetlen
kiharcolása kifejezetten a bravúr kategóriába tartozik a bent maradásért
küzdő csapatunknak.

DÉVAVÁNYA –
MEZŐHEGYES 0-0
Dévaványa: 100 néző
V.: Benyovszki Z.
Dévaványa: Krisán K., Marton L.,
Séllei L., Bakó B., Szalai B., Diós K.,
(Kovács Gy.), Somogyi T., Adamecz
I., Kovács F., (Czakó I.), Kéki Cs.,
Ernyes R.
Edző: Tagai Attila - A játékképe
alapján egyik csapat se érdemelt győzelmet, egész mérkőzésen a küzdelem
dominált folyamatos játék nem tudott
kialakulni a sok hiba miatt.
Jók: Ernyes R., Adamecz I., Séllei L.
Összességében két egyforma képességű csapat mérkőzésén az első
félidőben mi, a második félidőben
a vendégek alakítottak ki nagyobb
helyzeteket, tehát a látottak alapján
teljesen reális eredmény született! A
mérkőzést végig nagy küzdelem jellemezte, de a játék minősége, színvonala hagyott némi kívánni valót,
ami főképpen a játéktér számlájára
írandó.
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Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, látogasson el az alábbi honlapra:
www.devavanyase.gportal.hu
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, 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, 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

SÓKUCKÓ

SAKK
I. TISZAÚJVÁROSI KUPA NEMZETKÖZI
SAKKVERSENY
A negyvenhat fős mezőnyben Szász János az értékszáma alapján a harmincötödik volt. A hét fordulós versenyen végül ötven százalékos teljesítménnyel a huszonnegyedik helyen végzett.

Értesítjük a városban lakó kicsiket és nagyokat, hogy a sókuckó az idei szezonban is üzemel az Eötvös utcai óvodai telephelyen!
November 23-tól 13-17 óra között vehetik igénybe a szolgáltatást.
A sószoba egy esztétikusan kialakított helyiség, ahol a gyerekek kedvük szerint foglalatoskodhatnak: rajzolhatnak, mesekönyvet nézegethetnek, mesét nézhetnek, énekelhetnek, játszhatnak az ott töltött idő alatt.
A szakemberek szerint a sószoba alkalmas a gyermekek
alsó- és felső légúti megbetegedéseinek (pl. orrdugulás, köhögés, hörghurut stb.), asztma, allergia és egyes bőrbetegségek
tüneteinek mérséklésére, közérzetük jobbá tételére.
Az edényekben lévő oldat párolgása következtében egy olyan
mikroklíma alakul ki a helyiségben, ami kedvező hatással van a
légzőszervek aktivitására, ezáltal fokozódhat az öntisztulás, enyhülhetnek, illetve megszűnhetnek a gyulladásos folyamatok.
A sókuckó működtetése óvodánk HÉTSZÍNVIRÁG Alapítványának finanszírozásával, anyagi támogatásával valósul meg.
Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk hozzájárul a gyermekek egészségének megőrzéséhez.

Sok szeretettel várjuk a gyógyulni vágyókat!

„HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS”
December 5-én és 6-án
minden kedves érdeklődő szülő számára
biztosítjuk az évek óta nyújtott
szolgáltatásunkat!
Érdeklődni: a DÁMK Művelődési Házban,
illetve a 66/483-051-es telefonszámon lehet!
________________________________

KEDVES DÉVAVÁNYAIAK!

Végeredmény:
1. Borsos Bogdan / Ukr /
2. Seres Lajos
3. Sergei Ovsejevitsch / Ukr /
4. Horváth Zsolt
5. Szalai Kornél
6. Varga Zoltán
24. Szász János

6
5,5
5,5
5
4,5
4,5
3,5

XXV. LILAFUTÓ HÓBAGOLY NEMZETKÖZI
SAKKVERSENY, BUDAPEST
A hatvan fős hat fordulós versenyen papírforma győzelem született. Első kiemeltként végig vezetve sikerült az
első helyen végeznem. A legjobb női versenyző különdíját
Fekete Ágnes nyerte meg.
Végeredmény:
1. Fekete Albert
2. Piroska István
3. Karácsonyi Gellért
4. Csáti Olivér
5. Nógrády Vilmos
6. Dr. Czibulka Zoltán
15. Fekete Ágnes

5
5
5
4,5
4,5
4,5
4

RAPID VERSENY, KISÚJSZÁLLÁS
Az évadot megnyitó, jó hangulatú versenyt sikerült
veretlenül megnyernem.
Végeredmény:
1. Fekete Albert
5,5
2. Balogh Dávid / Kisújszállás /
4,5
3. Kecze Mátyás / Kisújszállás /
4,5
4. Cozma Callini Adrián / Kisújszállás / 4
5. Fekete Ágnes
3,5
16. Rácz Imre
1
16 induló, 6 forduló
Fekete Albert

Arany és ezüst vasárnapi kézműves kiállítást és vásárt
tartunk a DÁMK Művelődési Házban (Gyöngy u. 8.)
Időpontok: december 13. és 20. 8-12 óráig.
Sok szeretettel várjuk az érdeklődő kiállítókat és
árusításra jelentkező kézműveseket!
További megbeszélés telefonon: 66/483-051-es
telefonszámon vagy személyesen az irodában.

PAPÍRHULLADÉKOT VÁSÁROLOK
TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL

06-30/700-4843
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• Újszülött •

Születések:

2015. 10. 14-én
7 óra 30 perckor
született

Szitás Aranka és Baráth Krisztián fia Benett,
Ladányi Vivien és Papp Sándor lánya Melánia,

Papp Melánia.

Cserven Tímea és Poller Szilveszter fia Szilveszter,
Kis Zsuzsanna és Kun Miklós lánya Jázmin Zselyke,
Diós Éva és Bakos Balázs lánya Lia

ÉÉdesanyja Ladányi Vivien, édesapja Papp Sándor.
Gratulálunk!

MEGHÍVÓ
2015. november 21-én, szombaton 15:00
órától Adventi kézműves foglalkozás a Civilházban (Dévaványa, Kossuth u. 11.), melyre
minden érdeklődőt - gyermeket és szülőt
szeretettel vár a Nagycsaládosok Dévaválete.
nyai Egyesülete.

KENYÉRBOLT
(Liker Pékség)

Dévaványa, Csokonai u. 2.
Minden vasárnap 6-11-ig
friss kenyérrel, pékáruval
és tejtermékkel várjuk
kedves vásárlóinkat.
- szélesebb TV csatornaválasztékot, és filmkölcsönzést több képernyőn, megfelelő internetkapcsolat
esetén, akár okostelefonon, táblagépen vagy notebookon
- élesebb kép- és digitális hangminőséget
- a külön megrendelhető Felvétel opcióval megállítható, felvehető és visszatekerhető TV adást

ÉS EZ MÉG NEM MINDEN!
Ha már most elkötelezi magát - a hálózatfejlesztést
követően elérhető - otthoni internet és IPTV szolgáltatásunkra előszerződés keretében, számos készülék
Örömmel tájékoztatjuk, hogy az idei hálózatkorszekedvezmény vagy ajándék táblagép közül választhat.
rűsítéseinknek köszönhetően már az Ön városában is
Üzletkötőink hamarosan felkeresik Önt otthonában
elérhető a Telekom szupergyors otthoni internet és
a részletekkel. Amennyiben addig is további kérdése
interaktív, digitális tévészolgáltatása.
lenne, kérjük, hívja közvetlenül kollégánkat 10 és 17
óra között az alábbi alapdíjas telefonszámon:

Kedves Dévaványai Lakos!

MILYEN ÉLMÉNYEKET KÍNÁLNAK
ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK?

- szupergyors otthoni internetezést
- gyorsabban betöltődő weboldalakat

Dél-Home Kft. +36 30 721 3187
Reméljük, hamarosan Ön is igénybe veszi korszerű
szolgáltatásainkat új hálózatunkon!
Üdvözlettel: Telekom
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§

Dr. Kiss László

Halálesetek:

Ügyvédi iroda

5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Kun László 1956,
Hímer Imre 1988

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

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatokInkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok,
Hiszen szívetekben, jó helyen vagyok!”

Fájó szívvel emlékezünk
Diós József halálának
20. évfordulóján.
Felesége, lánya, fia,
menye, veje, unokái,
dédunokái

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Hímer Imre
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

„Ha majd egyikünkért az elmúlás jön el,
S a másiknak folytatnia kell,
Akkor elég lesz, ha emlékezel.
Ha az emlékek éltetnek tovább,
Nem állhat közénk a világ.
Ha kettőnkre gondolsz, tovább élek.”

„Búcsú nélkül eltávoztál tőlünk
Nem hallottuk utolsó sóhajod.
Fáradságos életeden át
Miénk volt minden gondolatod.
Mindent megtettél értünk,
Halál lett a vége.
Kérjük az Úr Jézust, vegyen kegyelmébe!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak, régi tanítványoknak, ismerősöknek,
akik Mesterházy Jenő temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, elbúcsúztak Tőle, és mély fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk Borsós Ferenc halálának
1. évfordulójára.

••••••••

Megemlékezés

Felesége, lánya, fia, unokája

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

„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.”

/Juhász Gyula/

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Kun László temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Erdei Lajos halálának 1. évfordulójára.

Felesége és a fia
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Emlékét őrzi szerető családja

INGATLANKÖZVETÍTÉS

LAKÓINGATLANOK ADÁS-VÉTELE, TELJES
KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL, ÜGYVÉDI HÁTTÉRREL!
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.
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.
400.000 Ft.
Lebontásra való vályogházház, 991 m2 szabályos telekkel, a Zrínyi út közepén
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.
2 szobás, felújított komfortos, kistégla ház, konvektoros, a vasútállomás végén,
a Kisújszállási út felől
5 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

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. november 30., 16 óra!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak a november 30-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: December 11.
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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