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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2015. november 23. napján rend-

kívüli ülést tartott.
A testület a Kistérségi Közfoglalkoztatási Programban be-

szerzendő eszközökre érkezett ajánlatokról hozott döntést. 
A beérkezett ajánlatok elbírálása során a Kábel Elektro Kft. 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek, 2.447.344,- Ft összegben.

A képviselő-testület 2015. november 26. napján meg-
tartotta soron következő ülését.

A napirendek tárgyalását megelőzően Dr. Pacsika György 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője adott tájékoztatást 
a Kormányablak működéséről, az azon keresztül történő 
ügyintézésről. 

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a 
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések 
elfogadását követően, első napirendként került megtárgya-
lásra a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszá-
molója a Gyomaendrőd-Dévaványa központi orvosi ügye-
let munkájáról. A régióvezető ismertette a 2014. év adatait, 
melynek kapcsán megjegyezte, sok esetben nem indokolt 
az ellátás. Az orvosi ügyelet ellátásáról szóló beszámolót 
egyhangúlag elfogadta a testület.

Második napirendként a Gyomaközszolg Kft. kérelme 
került megtárgyalásra. A Kft. likviditási gondjainak meg-
oldására fordult kérelemmel a testülethez, melyet azzal a 
feltétellel hagytak jóvá, hogy a 2016. évi települési szilárd 
hulladék szállítására meghatározott összeget nem befolyá-
solja. A megítélt támogatás összege 2.000.000,- Ft.

Harmadik napirendi pontban került megtárgyalásra a 
DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos dön-
téshozatal. Ennek értelmében hatályon kívül helyezték a 
318/2015.(IX.21.) Dv. Kt. határozatot, elfogadták a DA-
REH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rend-
szerének Koncepcióját és díjpolitikáját, valamint nyilat-
koztak arról, hogy az elkészítés során benyújtott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek.

Negyedik napirendi pontként az önkormányzat által tá-
mogatott civil szervezetek tevékenységéről szóló beszámo-
lók kerültek megtárgyalásra, melyeket a testület egyhangú-
lag elfogadott.

Ötödik napirendi pontban a Közmeghallgatásra került sor, 
melyen a lakosság részéről nem érkezett felvetés.

Hatodik napirendként került megtárgyalásra az önkor-
mányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása. Az 
előterjesztésben részletesen bemutatásra kerültek a 2015. 
évi adatok, így a testület egyhangúlag elfogadta azt.

A hetedik napirendben a 2016. évi városi ünnepség - és 
rendezvénytervet tárgyalta a testület. Minden hónapra ter-
veztek programot, melyekre szívesen fogadják a javaslato-
kat. A havi, kibővített programterv mindig látható lesz majd 
a honlapon. A tervezet egyhangúlag elfogadásra került.

Nyolcadik napirendi pontban került megtárgyalásra a 
2016. évi előzetes költségvetés. A jövő évre vonatkozóan 
sok adat nem ismert még, de az illetékesek mindent meg-
tesznek, hogy a 2016. évi gazdálkodás eredményes legyen. 
Az előzetes költségvetést egyhangúlag elfogadták, illetve 
a testület megbízta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot, 
valamint a Költségvetési Egyeztető Munkacsoportot, hogy 
egyeztessenek a 2016. évi költségvetés kapcsán.

Kilencedik napirendi pontban a gazdálkodási iroda által 
kimutatott kintlévőségek behajtása érdekében tett intézke-
désekről szóló tájékoztató került elfogadásra.

Tizedik napirendben tárgyalták a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét. A testület 
550.000.- Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást 
nyújt a Roma Nap megszervezéséhez.

Tizenegyedik napirendi pontként az önkormányzat által 
kiírt pályázat eredményéről szóló tájékoztató került meg-
tárgyalásra. A megadott határidőre nem érkezetett be pályá-
zat, így az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat ismételten 
meghirdetik értékesítésre.

A tizenkettedik napirendi pontban a Baby Dream Kft. vá-
sárlásra felajánlott ingatlanáról hoztak döntést, melynek ér-
telmében az 1.150.000.- Ft + ÁFA vételi ajánlatot a testület 
fenntartja. 

Tizenharmadik napirendi pontként tárgyalták az iskolai 
körzethatárokat. A Békés Megyei Kormányhivatal által ki-
alakított körzethatárok tervezetével a testület egyetértett.

Tizennegyedik napirendi pontban elfogadásra került a 
DÁMK alapító okirata, majd elfogadták a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát is.

A tizenötödik napirendi pontban a nem lakás céljára szol-
gáló önkormányzati helyiség albérletbe adásához tulajdo-
nosi hozzájárulás megadásáról döntött a testület. A döntés 
értelmében a testület hozzájárul az ingatlan albérletbe tör-
ténő kiadásához.

A bejelentések között a testület döntött arról, hogy a „köz-
művelődési érdekeltségnövelő támogatására” elnevezésű 
pályázati felhíváson elnyert bruttó 183.000.- Ft támogatást, 
valamint a szükséges 10 %-os önerőt a Dévaványai Általá-
nos Művelődési Központ részére átadja, valamint megbízza 
a pályázat lebonyolításával. 

Zárt ülés keretén belül döntöttek 154.299.- Ft összegű 
kintlévőség leírásáról, továbbá 500.000.- Ft összegű ott-
honteremtés helyi támogatásról. Döntöttek a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-
jában való tanuló részvételéről. 

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2015. decem-
ber 10. napján 1500 órai kezdettel tartja, melynek napi-
rendjei a következők:
1. A foglalkoztatás helyzete. Tájékoztató a munkahely- 

teremtési és megtartási pályázatokról. A közfoglalkozta-
tás tapasztalatainak bemutatása.

2. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 
2016. évi munkatervének elfogadása. (A muzeális intéz-
ményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmű-
velődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bek. 
c) pont, 48. § (5) bek., 50. § (2) bek., a pontja alapján.)

3. A 2016. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása 
és elfogadása.

4. 2016. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotása.

5. A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. 

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
A háziorvosi rendelés ideje

december hónapban

A betöltetlen háziorvosi körzetek betöltéséig a kö-
vetkező rendelési menetrend van érvényben:

Az I. és III. sz. háziorvosi körzetek (Dr. Bagi 
Károly és Dr. Patka Lenke körzetei) a megszokott 
rendelési időben és helyen működnek.

A II. sz. háziorvosi körzet helyettesítését Dr. 
Bagi Károly látja el 2015. 12. 31. napjáig (azután 
dr. Patka Lenke doktornő, ha addig nem kerül betöl-
tésre az orvosi állás).

Rendelés: hétfőtől-péntekig 900 - 1000 között
Receptfelírás, útiköltségpapír íratás hétfőtől pén-

tekig 800 - 900 között.
IV. sz. háziorvosi körzet helyettesítését Dr. Hay-

der Karim látja el folyamatosan,
Rendelés: hétfő - kedd, csütörtök-péntek 1300  - 1500,
       szerda 1100  - 1300

A II. sz. és a IV. sz. körzetek rendelései a köz-
ponti rendelőben (Széchenyi út 9.) történnek.

Elkészült a Helyi Drogstratégia

A Dévaványai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
december 3-án tartotta utolsó ülését, ahol a tagok 
elfogadták az Önkormányzat elé terjesztendő, a vá-
ros drog prevenciós munkáját alapvetően meghatá-
rozó Helyi Drogstratégiát. A  tagok által egyhangú-
lag elfogadott stratégia a város érintett korosztályát 
teljesen felölelő kérdőíves felmérés alapján készült. 
Mile Lajos alpolgármester irányítása alatt lefolyta-
tott és 310 gyermeket érintő felmérés – melynek 
eredményei bárki számára megtekinthetőek – nem 
csak a kábítószer használatra terjedt ki, hanem más 
szenvedélybetegségeket, mint például dohányzás, 
alkohol vagy energiaital fogyasztási szokások ká-
ros hatásai ellen is lépni kíván. A stratégiát, mely 
meghatározza a legfontosabb tennivalókat várható-
an december 10-én tartandó rendes ülésen fogadja 
el a város képviselő-testülete.

Megjelent Dévaványa Város

2016. évi naptára

Már a boltokba került az önkormányzat által ki-
adott 2016. évi naptár. Idén újdonság, hogy a fotósok 
képei mellett gyermekek festményei teszik színeseb-
bé a lapokat. A karácsonyi ajándéknak is tökéletes 
limitált kiadású naptár 500.- Ft/db áron vásárolható 
meg a Dévaványai Hírlapot is árusító helyeken. 

Adventi hangulatban a város

November utolsó péntekén felállításra került városunk 
karácsonyfája és az adventi koszorúja is. A gyönyörű 
fát Szabó Zsigmond úr felajánlásának köszönhetjük. A 
felállítás során példás összetartásról tett tanúbizonysá-
got városunk lakossága: vállalkozók, önkormányzati 
dolgozók, magánszemélyek és az ötletgazda általános 
művelődési központ munkatársai serénykedtek a díszí-
tésben. Az eredmény magáért beszél, hiszen az elmúlt 
évek talán egyik legszebb karácsonyi hangulatú díszle-
tét sikerült elkészíteni. Az adventi dekorációt az újon-
nan beüzemelt térfigyelő kamerák is védik. Köszönöm 
mindazok aktív hozzáállását, szerepvállalását, akik 
szorgos munkával szépítették meg városunk főterét, 
ezzel ünnepi hangulatot csempészve a mindennapokba.

Karácsonyi köszöntő

Városunk újra ünneplőbe öltözött, karácsonyi fé-
nyek csillognak az utcákon. A  karácsonyi hangulat 
talán nemcsak a várost, bennünket is megváltoztat. 
Karácsony közeledtével jobban vágyunk a csendre 
és a nyugalomra, megbékélünk embertársainkkal, 
önmagunkkal.

Azt kívánom minden kedves dévaványai lakosnak, 
hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye 
széppé az ünnepüket. Kívánom – akár egyedül, akár a 
szeretteik körében ünnepelnek –, segítse Önöket igazi 
kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújulás-
hoz, feltöltődéshez, hogy az újesztendőt tiszta szívvel 
és újult erővel kezdhessük el.

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok min-
denkinek!

Valánszki Róbert polgármester 
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TISZTELT ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZŐS TANULÓK, KEDVES SZÜLŐK!
Városvezetőként jól ismerem középiskolánk ered-

ményeit, módszereit, oktatóit, így bátran merem 
ajánlani minden szakmát tanulni vágyó diák figyel-
mébe. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma várja a piacképes 
szakmákat tanulni vágyó fiatalokat a 2016/2017-es 
tanévben is.

Kollégium: Minden tanuló számára kollégiumi elhe-
lyezést biztosítanak. 3-4 ágyas kényelmes, jól felszerelt 
szobákban pihenhetnek a tanulók. Színes szabadidős 
tevékenységek, sport rendezvények szolgálják a tanu-
lók délutáni, esti kikapcsolódását.

Szakmai gyakorlat: Dévaványa és környéke jelen-
tősebb vállalkozóival és vállalkozásaival áll kapcso-
latban iskolánk, ahol az eredményesen vizsgázó tanu-
lók a szakmunkásvizsga után munkát is vállalhatnak.

Miért pont Dévaványa?

A szakmai és érettségi vizsga- illetve kiemelke-
dő versenyeredmények, városi, térségi, megyei, 
országos rendezvényeken szereplő diákok, főis-

kolára, egyetemekre felvett tanulók, szűkebb és 
tágabb környezetünkben vagy akár külföldön dol-
gozó végzősök mind azt bizonyítják, hogy a déva-
ványai középiskola lépést tart, sok esetben meg 
is előzi akár a környékbeli, akár a megyeszékhelyi 
vagy más nagyvárosi oktatási intézményeket.

 Valljuk, hogy a képzésekre jelentkező diákok a 
fenti szakmai ismeretek és érettségi tudás mel-
lett tisztességet, becsületet, pontos, precíz mun-
kát tanulnak. 

Célunk, hogy a helyi és környékbeli diákoknak 
olyan képzéseket biztosítsunk, mellyel helyüket 
megtalálják és megállják a világban, olyan sta-
bil alapokat szereznek, melyekre a mai kor köve-
telményeinek megfelelve igényeik szerinti szinten 
és időben építkezhetnek tovább.

Az iskola elérhetőségei: 66/585-110 vagy 66/218-
907, 20/293-29-83, 20/293-31-63, devavanya.gyszc@
gmail.com, devavanya@gyszc.hu, honlap: dvki.su-
linet.hu és Facebook: Dévaványai Középiskola.

Szakgimnázium Szakközépiskola Érettségi felkészítő Felnőttoktatás

4 éves érettségivel 
záruló képzés 
(+1 év szakma)

3 éves OKJ 
végzettséget adó képzés

Érettségire felkészítő kép-
zés szakmunkások számára 
(2 év nappali, esti, levelező 
tagozat)

2 éves, OKJ 
végzettséget adó, 
érettségire épülő 
képzés

Szépészet
(gyakorló fodrász)

Vendéglátóipar 
(vendéglátás-szervező)

Ügyvitel
(ügyviteli titkár)

Kereskedelem
(kereskedő)

Hegesztő*
Kőműves*
Eladó
Pincér
Számítógép-szerelő, 
karbantartó
Szociális gondozó és 
ápoló*
Mezőgazdasági gazda- 
asszony, falusi vendéglátó

Ügyviteli titkár 

Kereskedő 

Gyakorló fodrász 

*Ezen hiányszakmák esetén a tanulók szakiskolai ösztöndíjban és más juttatásokban is részesülhetnek.

KÉPZÉSEK:
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2015. november 10-én első alkalommal tartott vagyonvé-
delmi tanácsadást a rendőrség a Gyomaendrődi Kormányab-
lakban. A „Házhoz megyünk” elnevezésű országos bűn-
megelőzési program gyomaendrődi indulása alkalmából 
sajtótájékoztatóra került sor a tanácsadás helyszínén. Ennek 
keretében Oltyán Sándor r. ezredes, a Szarvasi Rendőrkapi-
tányság vezetője; dr. Smiri Sándor, a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal hivatalvezető-helyettese; Bátkai Miklós r. alezre-
des, a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzé-
si Osztály kiemelt főelőadója; Ravasz Károly, a Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Békés 
Megyei Szervezetének elnökségi tagja; Tóth Róbert Tamás, 
az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. megyei ve-
zetője; és Petruska László r. százados, a Szarvasi Rendőr-
kapitányság bűnmegelőzési tisztje mondta el gondolatait, és 
mutatta be a projekt lényegét. 

A 2015. szeptember 30-án indult, és 2016. május 26-áig 
tartó országos vagyonvédelmi kezdeményezés megvalósítá-
sában a rendőrség mellett részt vesznek az önkormányzatok, 
a polgárőrség tagjai, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, az 
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., valamint a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Ka-
mara képviselői.

A program célja az, hogy ráirányítsa a lakosság figyelmét 
a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésének lehetősé-
geire. A rendőrség országszerte olyan forgalmas helyszíne-
ket választott a tájékoztatás helyének, ahol ügyintézés miatt 
sokan megfordulnak, így az emberek viszonylag kis időrá-
fordítással hozzá tudnak jutni olyan információkhoz, ame-
lyek segítségével megtalálhatják a lehetőségeikhez képest 
legjobb vagyonvédelmi megoldásokat. Gyomaendrődön 
kézenfekvő választás volt az információs pont helyének az 
április végén megnyílt Gyomaendrődi Kormányablak (Gyo-
maendrődi Járási Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság 
tér 1.).  A településen minden hónap második hetében két 
napon - hétfőn 10:00 és 12:00, valamint szerdán 13:00 és 
15:00 között - vagyonvédelmi kiadványokkal és tanácsadás-
sal várják a szakemberek az érdeklődőket. A rendőrség mel-
lett az Aegon biztosító, a vagyonvédelmi kamara és a helyi 
polgárőrség képviselői is részt vesznek a tanácsadásban.

Tájékoztatjuk kedves lakosainkat, 
hogy 2015. december 21. és 2016. 
január 3. között a vérvétel szünetel.

A 2016. év otthoni vérvétel
időpontjai

Minden hónap 3. csütörtö-
kén (július és december ki-
vételével) a háziorvos javas-
lata alapján háznál történő 
vérvételre lesz lehetőség a fekvő, 

illetve nehezen mozgó betegek-
nek. Ezeken a napokon a laborban 
történő vérvétel szünetel. 

Az otthoni vérvétel időpontjai:
• január 21.
• február 18.
• március 17.
• április 21.
• május 19.
• június 23.
• július 14. 

Július 18. és július 31. között 
a vérvétel szabadság miatt szünetel.

• augusztus 18.
• szeptember 22.
• október 20.
• november 24.
• december 15.

december 19. és december 31. 
között a vérvétel 

szabadság miatt szünetel.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván: Csatáriné Bereczki Ágnes

RENDŐRSÉGI INFORMÁCIÓS PONT NYÍLT A KORMÁNYABLAKBAN

TÁJÉKOZTATÁS A VÉRVÉTEL SZÜNETELTETÉSÉRŐL

A mellékelt fényképeket Kereki László készítette.
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Békés megye újraszervezésének 300. évfordulója 
tiszteletére a Békés Megyei Önkormányzat rendez-
vénysorozatot indított, a cél az volt, hogy méltókép-
pen emlékezzenek a kerek évfordulóra.

A programsorozat első eseménye a Bánfi Gábor 
szobrász-restaurátor által készített emléktábla fel-
avatása, amelyet a megyeháza falán november 20-án 
dr. Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő, az Or-
szággyűlés korelnöke és Zalai Mihály, a megyei ön-
kormányzat elnöke leplezett le. Az ünneplők ezután 
Békésen, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban 
egy kiállítás megnyitóján, majd a Békés Megyei Kor-
mányhivatallal közösen szervezett ünnepi megem-
lékezésen vettek részt, amelyen a házigazdák - Izsó 
Gábor Békés város polgármestere, Gajda Róbert, a 

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymeg-
bízott és Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének elnöke – köszöntői mellett ünnepi 
beszédet mondott prof. dr. Patyi András, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem rektora. A díszközgyűlés fé-
nyét a Békéscsabai Jókai Színház előadása emelte. A 
műsorban közreműködött Baligáné Jankov Gyöngy-
vér, és a Belencéres Táncegyüttes. A 300 évvel ezelőtt 
történteket dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár 
igazgatója idézte fel.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése szep-
tember 10-i ülésén új elismerést alapított, a Polgáro-
kért díjat, ezt a kitüntetést – elsőként - Babák Mihály, 
Szarvas város polgármestere kapta meg ezen ünnep-
ség keretében.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi gyűj-
tése során a Tesco vásárlói minden eddiginél több, közel 
65 millió Ft értékű tartós élelmiszert adományoztak a rá-
szorulóknak november utolsó hétvégéjén. Békés megye is 
részt vett a gyűjtésben, ahol az idén 7 áruház csatlakozott 
az adományozáshoz, és három nap alatt 3 tonna élelmi-
szert gyűjtöttek össze, amelynek összekészítését az egye-
sület számára 120 Tesco-önkéntes segítette.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület november 27. és 29. 
között megrendezett  hagyományos karácsonyi tartósélelmi-
szer-gyűjtése során a tavalyinál 27,5 százalékkal nagyobb 
mennyiségű élelmiszerrel támogatták a rászorulókat. A há-
rom nap alatt 10 082 db konzerv, 35 134 kg cukor, 39 716 
kg liszt, 16 803 kg tésztaféle, 10 693 l tartós tej és 8 860 
kg édesség és 15 276 l étolaj gyűlt össze. Az adakozók 
a legkisebbekre is gondoltak: 1 986 kg bébiételt ajánlot-
tak fel a rászoruló gyermekek számára. Az akcióban 156 
Tesco áruház vett részt, és 2 780 önkéntes segítségével 
rekordmennyiségű, összesen 381 888 adag étel elkészí-
tésére elegendő élelmiszert gyűjtöttek. A vásárlók mellett 
a vállalat maga is hozzájárult az akció sikeréhez: további 
15 millió Ft-ot ajánlott fel az Egyesület számára.

A Tesco és az Élelmiszerbank a karácsonyi gyűjtés mel-
lett egész évben közösen dolgozik az élelmiszerfelesleg 
hatékonyabb felhasználásáért. A 2013 óta tartó együttmű-
ködés kezdete óta az áruházlánc eddig összesen közel 580 
tonna még fogyasztásra alkalmas élelmiszert adott át az 
egyesületnek, amellyel közel 300 000 nélkülöző ellátását 
segíti napi szinten.

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.
A Tesco 208 magyarországi áruházában hetente átla-

gosan 3 millió vásárlót szolgál ki friss élelmiszerrel. Az 
egyik legnagyobb privát munkaadó az országban: több 
mint 20 ezer munkatársának biztosít állást. A vállalat 1 
százalékkal járul hozzá a hazai gazdaság bruttó nemzeti 
termékéhez. Élelmiszerválasztékában található 3200 sa-
játmárkás termék felét itthon állítják elő, beszállítóinak 
csaknem 80 százaléka - közel 1100 vállalkozás - magyar. 
A Tesco Online Bevásárlás Szolgáltatásával, kis formátu-
mú üzleteivel és hipermarketeivel napról napra közelebb 
viszi vásárlóihoz az elérhető árú és jó minőségű terméke-
ket. Az áruházlánc aktívan támogatja az egészséges táp-
lálkozás előtérbe kerülését, az élelmiszerpazarlás elleni 
küzdelmet és a helyi közösségeket.

További információ:

www.tesco.hu, www.tescomagyarorszag.hu

Hevesi Nóra Kommunikációs igazgató, Tesco-Global 
Áruházak Zrt. Tel.: +36 30 823 7903, nhevesi@hu.tes-
co-europe.com                                                            

Varga Eszter Média kapcsolatok menedzser Tesco-Global 
Áruházak Zrt. Tel.: +36 20 821 2138, evarga66@hu.tes-
co-europe.com

ÜNNEPEL BÉKÉS MEGYE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
153 TONNA ÉLELMISZER-ADOMÁNY 3 NAP ALATT

BÉKÉS MEGYE 1 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN JÁRULT HOZZÁ A GYŰJTÉS SIKERÉHEZ.
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Dévaványa város Önkormányzata az elmúlt iDőszakban tÖbb helyi intézmény energetikai korszerűsí-
tését valósította meg európai uniós támogatásból. az Önkormányzat az iDei évben sikeres pályázatot 
tuDhat ismételten magának, mivel a gyulai szakképzési Centrum Dévaványai szakképző iskolája 
és kollégiuma és a békés megyei peDagógiai szakszolgálat gyomaenDrőDi tagintézmény épüle-
tének hőszigetelésére és nyílászáróinak Cseréjére tÖbb mint 141 millió forintot kapott a város az 
európai unió kohéziós alapjától. a támogatásnak kÖszÖnhetően az épületek fűtése energiataka-
rékos és kÖrnyezetbarát, míg fenntartásuk gazDaságosabb lett. az épületek ünnepélyes átaDására 
2015. november 25-én került sor. 

KORSZERŰ INTÉZMÉNYEKBEN TANULHATNAK TOVÁBB A DIÁKOK DÉVAVÁNYÁN

Dévaványa Város Önkormányzata a Gyulai Szak-
képzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma és a Békés Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Gyomaendrődi Tagintézmény épületenergetikai 

fejlesztésére 141 millió forintot meghaladó pályázati 
támogatást nyert el. Az intézmények épületenergetikai 
fejlesztése azért vált szükségessé, mert a nem megfe-
lelő homlokzati szigetelés és az elöregedett nyílászá-
rók miatt a fűtési időszakban nem volt gazdaságos a 
fenntartásuk. A felújítási munkálatok mindkét helyszí-
nen szeptemberben megkezdődtek.

Mindkét intézmény esetében elmondható, hogy 
megépítésük idejében bár az akkori kor követelmé-
nyeinek megfelelt, mostanra építészeti megoldásai 
felett eljárt az idő. Az intézmények épületenergetikai 
korszerűsítésére a projekt keretében több mint 141 
millió forintot fordítottak. Az elnyert uniós forrásból 
218 darab nyílászárót cseréltek ki, és összesen több 
mint 3400 négyzetméternyi födém- és homlokzati 
hőszigetelést helyeztek el. 

A projekt elsőszámú célja olyan beruházási, meg-
valósulási költségében céltudatos, racionálisan sza-
kaszolható kivitelezésű energetikai konstrukció 
megvalósítása volt, amely az üzemeltetési költségek 
vonatkozásában a környezeti energiahasznosítás al-
kalmazásának többlet beruházási költségeit ésszerű 
időn belüli megtérüléssel biztosítja. 

Konkrét célunk 
az épületek hőtech-
nikai adottságainak 
javítása, hőveszte-
ségek csökkentése 
– utólagos hőszige-
teléssel, külső nyí-
lászárók cseréjével, 
födémszigeteléssel 
– ezzel az energia felhasználás minimalizálása és 
költség megtakarítás. Az épületek korszerűsítésé-
nek megvalósulásával, állapotának nagymértékű ja-
vulása, és az épített környezet esztétikai változása 
következik be. A veszteségek csökkenésén túlme-
nően jelentősen javul az épületeket használók kom-
fortérzete is. 

Valánszki Róbert, Dévaványa Város polgármeste-
re elmondta, hogy az iskola és a kollégium illetve a 
szakszolgálat épületének hőszigetelése valamint nyí-
lászáróinak cseréje olyan fejlesztés, amely pozitívan 
szolgálja a dévaványai és a vidéki fiatalok érdeke-
it. „Számunkra a legfontosabb, hogy a beruházások 
megóvják és szolgálják a környezetet, a lakosságot és 
a jövő generációját” – tette hozzá a Polgármester Úr.
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Nyolcvanhat településen, összesen 15,185 milli-
árd forintból hozták létre azt a rendszert, amelyre 
a jövőben a társult 86 település építhet. A Délke-
let-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rend-
szer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
(DAREH) európai uniós és a magyar központi 
költségvetésből származó, vissza nem térítendő tá-
mogatásokat használt, mintegy 14,426 milliárd fo-
rint értékben.

A projekt elsődleges célkitűzése a hulladékképződés 
csökkentése, valamint az újrahasználat és az újrahasz-
nosítás arányának növelése a Dél-alföldi régióban. 
Így csökkentve a térség környezetterhelését, és bizto-
sítva jobb körülményeket, magasabb életminőséget az 
itt élő közel 390 ezer embernek.

Ünnepélyes projektzáró rendezvény keretében 
avatták fel a hulladék-válogatóművet Békéscsabán, 
november 9-én. 

A lakosság számára a projekt egyik legfőbb eleme 
az úgynevezett házhoz menő szelektív gyűjtés beve-
zetése lesz. Ennek keretében minden kertes-, illetve 
társasházhoz új hulladékgyűjtő edények kerülnek, me-
lyekben a tiszta csomagolási hulladék, papír, műanyag 
palackok stb. elkülönített gyűjtése történhet meg. 

Kihelyeznek összesen 140.000 db 120-240 lite-
res sárga, kék és zöld színű szelektív hulladékgyűjtő 
edényzetet, 4.000 db 1100 literes kék és sárga szelek-
tív hulladékgyűjtő konténert, 30.000 db 300 literes 
komposztáló edényzetet, 5000 db 60, és 5000 db 80 
literes edényzetet, valamint 60 db görgős konténert a 
hulladékudvarok kiszolgálására. 

A hulladékszállí-
tás környezeti ter-
helésének mérsék-
lését segíti elő a 
projekt keretében 
35 új kukásautó 
és más járművek, 
amelyek modern 
erőforrásaikkal a jelenlegi üzemelő típusoknál keve-
sebb szennyező anyagot juttatnak a levegőbe.

A hulladékkezelési projekt létesítményei: a lakos-
sági szelektív gyűjtés részét képező 8 db hulladékudvar 
(Dévaványa, Gyula Kunágota, Mezőhegyes, Vésztő, 
Szeghalom, Makó, Orosháza), a begyűjtött hulladék 
szállítási logisztika részét képező 4 db átrakóállomás 
(Szentes, Szeghalom, Makó, Orosháza), a begyűjtött 
hulladék kezelését, feldolgozását és végleges elhelye-
zését biztosító 1 db regionális hulladékkezelő központ 
(Békéscsaba).

A kivitelező konzorcium az építés 646 napja alatt 
mintegy 300 munkavállalót foglalkoztatott, a bevont 
alvállalkozók száma kb. 60.

A projekt neve: Települési szilárdhulladék-gaz-
dálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létre-
hozását 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

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN. 
BEFEJEZŐDÖTT AZ A PROJEKT, AMELY NAGYOBB ARÁNYÚ HASZNOSÍTÁST 

ÉS ÚJRAHASZNÁLATOT TESZ LEHETŐVÉ EGY ÚJ TELEPÜLÉSI 
SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERBEN.

SAJTÓKÖZLEMÉNY



Dévaványai Hírlap - 10. oldal

2015. december 19-én 12 órai kezdettel záróebédet tart a 
TÉDE, melyre minden tagját szeretettel várja a vezetőség. 

MENÜ: - csülökpörkölt
              - savanyúság
              - házi sütemény

Zene, tánc!
Ebéd után tombola húzás!

Természetesen a tombolát most is szívesen fogadjuk. 
Aki házhoz szállítást igényel jelezze előre.

Belépő díj: 1000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2015. december 15.

Jelentkezni a 06-66-483-742-es telefonszámon lehet.

Kozma Bálintné   

A Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Dévaványai He-
lyi Szervezet vezetősége tájékoztatja a tisztelt érdeklődőket, 
hogy 2015. december 14-én 10 órakor karácsonyi ajándék-
kal várja tagjait a Civilházban. Lehetőségük lesz tagdíj elma-
radásukat is rendezni.

••••••••••••••••••••
November 14-én mint minden évben megtartottuk az évzá-

ró rendezvényünket, melyen 128 vendég vett részt, eltöltve 
egy ízletes vacsorával egybekötött zenés-táncos estét. Meg-
jelentek más településen tevékenykedő mozgáskorlátozottak 
egyesületének tagjai is.

Vasas Tiborné az egyesület vezetője köszöntötte a meghí-
vott vendégeket, majd Kiss Károly alpolgármester köszön-
tője következett. Az Ecsegfalvi Nők Egyesületének tagjai 
rövid műsorral kedveskedtek.  A vacsora után feltálalták a 
sok szép és finom házi készítésű süteményt, amit egyesüle-
tünk nő tagjai sütöttek. Köszönet fáradságos munkájukért! 
A talpalávalót Kosik Péter  szolgáltatta, órákon keresztül, 
megállás nélkül táncoltak a vendégek. A táncot a tombo-
lahúzás szakította meg, ahol sok-sok értékes tombolatárgy 
talált gazdára. Majd egy kis pihenő után folytatódott a nó-
tázás és a tánc. 

A rendezvény Dévaványa Város Képviselő-testülete 
anyagi támogatásával valósult meg. Köszönjük!      

Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal, fáradságuk-
kal, támogatásukkal, tombolatárgy felajánlásukkal hozzájá-
rultak rendezvényünk sikeréhez.Támogatók: Valánszki Ró-
bert polgármester, Mile Lajos alpolgármester, Kiss Károly 
alpolgármester, Rizmann Józsefné ÁFÉSZ, Barta Jánosné, 
Pap Józsefné Virág kertészet, Elek Lajosné, Várkonyiné Il-
lés Magdolna, Séllei Jánosné, Csatári Ferencné, Nagycsa-
ládosok Egyesülete, Váradi Étkezési Bt. dolgozói, minden 
kedves vendégünk és tagjaink.

Vasas Tiborné
Helyi Szervezet Vezető

TÉDE HÍREK!

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HÍREI

IDŐUTAZÁS
2015. november 17-én verőfényes napra ébredtünk, illett 

ez a vendégvárás izgalmakkal teli hangulatához.
Akiket vártunk, régi ismeretlen ismerőseink. Nagyszüle-

ik: Kovács Sebestény László és felesége – Ilona asszony – 
1951-től 1953-ig Dévaványára, a P Szűcs-tanyára – Tanya 
425 – voltak kitelepítve. Az unokák: Toldy-Ősz Mária és 
Katalin nyaraltak itt a nagyszülőknél. Élesen él emlékeik-
ben minden, ami a nyaralás alatt történt velük.

A múltat újra megidézni jöttek Dévaványára. Előkerültek 
a féltve őrzött levelek, fényképek. Az emlékezés meghitt 
beszélgetése, találkozás a Pesztránszki család tagjaival: 
Márkiné Piroskával, Nácsáné Esztikével, Janóné Gizikével 
– az unokákkal -, János bácsival, a korra igaz tanúval. Ő, az 
akkor 20 éves fiatalember vitte, hozta a leveleket, csomago-
kat Budapestre, Dévaványára.

Ma már nem áll a tanya, de maradtak jelek, amelyek 
megélesítették az emlékezés képeit, bejárva a területet hi-
telesítették azokat.

A baráti beszélgetésnek a Ladányi Mihály Könyvtár adott 
helyet. Vendégeink kora délelőttől késő délutánig marad-
tak. A vonat indulása előtt még maradt egy kicsi idő az 
ismert épületek megtekintésére a főutcán. A nap gyorsan 
eltelt, még sokáig lett volna miről beszélgetni.

Talán lesz még alkalom egy újabb időutazásra. Szívből 
kívánjuk.

   Tóth Istvánné Seres Etelka
••• ••• ••• ••• ••• •••

2015. november 20-án a következő köszönő üzenetek ér-
keztek Budapestről:

„Kedves Etelka, Veronika, Piroska, Eszter, Gizi, Erzsike!
Nagyon szép napunk volt a dévaványai! Köszönjük a me-

leg, szeretetteljes fogadtatást! Mintha nagyon régi barátok 
lennénk. - Mária”

„Kedves Etelka, Piroska, Eszti, Gizi, Erzsi!
Nagyon köszönjük azt a szívélyes fogadtatást, melyben 

részünk volt nálatok. Igazán szép napot töltöttünk veletek. 
Sok szép emlékünk felidéződött abból az időből, amikor 
mint gyerekek ott nyaraltunk nagymamánknál a Szűcs ta-
nyán. Jó volt találkozni Janival is, mint annak az időnek 
utolsó tanújával.

Szeretettel gondolunk Rátok: Kati”
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Kormányablak Osztály: Változások az 
egyéni vállalkozói ügyintézésben 2015. október 
1-jétől. A változások lényege, hogy az Általános 
Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlapos megoldás 
helyett az egyéni vállalkozással kapcsolatos 
ügyek elektronikusan kizárólag a Webes 
Ügysegéden keresztül intézhetőek. Így intézhető 
tehát az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdésének bejelentése, a tevékenységgel 
kapcsolatos adatváltozás bejelentése, 
tevékenység szüneteltetésének / folytatásának 
/megszüntetésének bejelentése, egyéni 
vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatok 
lekérdezése, egyéni vállalkozói igazolvány 
igénylése, hatósági bizonyítvány igénylése.    
A Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül 
az ügyfelek egyéb – az egyéni vállalkozói 
ügyintézésen kívüli – szolgáltatásokat is igénybe 
vehetnek: pl. erkölcsi bizonyítvány ügyintézése 
(hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése, 
hatósági erkölcsi bizonyítvány ellenőrzése, 
tájékoztatáskérés a bűnügyi nyilvántartásban 
kezelt adatokról), gépjármű ügyintézés, stb. 
A Webes Ügysegéd itt érhető el: https://www.
nyilvantarto.hu/ugyseged/ A Webes Ügysegéd 
alkalmazás igénybevételéhez a legtöbb ügytípus 
esetén Ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A kormány elkötelezett a középszintű 
közigazgatás átszervezésében, egy gyors, 
hatékony és ügyfélbarát közigazgatás 
kiépítésében. A területi közigazgatási reform 
célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az 
ügyfelek számára, amelynek igénybevételével az 
állampolgárok egyetlen helyen tudják hivatalos 
ügyeiket intézni. Az ügyfélbarát közigazgatás 
kialakításában kiemelt hangsúlyt kap a 
színvonalas ügyfélkiszolgálás, az ügyintézés 
menetének egyszerűsítése és gyorsítása, 
az ügyfelek adminisztratív terheinek 
csökkentése és az anyagi megtakarítás.

A megyében eddig már nyolc – a 
gyomaendrődi járásban kettő - integrált 
kormányzati ügyfélszolgálati iroda nyitotta 
meg kapuját.

1. A Dévaványai Kormányablak, mint újonnan 
megnyílt kormányablak: 2015. szeptember 16-
tól Dévaványán, a Hősök tere 1. szám alatt, a 
Dévaványai Önkormányzat épületében négy, 
kormányablak ügyintézői és okmányirodai 
ügyintézői végzettséggel egyaránt rendelkező 
kormánytisztviselő szolgálja ki az ügyfelek 
igényeit.

Fontos, hogy hiába van hosszított nyitva 
tartás hétfőn (7-17) és csütörtökön (8-18), ha 
a posta minden hétköznap du. 4-ig van nyitva 
Dévaványán, így du. 4 után csekkel már nem 
tudnak az ügyfelek fizetni az ügyintézésért, 
csak bankkártyával.

FONTOS még:
• adókártyát nem tudunk kiadni a 

Kormányablakban, az NAV-os hatáskör 
(Gyomaendrődön szerdánként intézhető)!

• térképmásolatot nem, csak hiteles papír 
alapú tulajdoni lap másolatot tudunk 
kiadni!

2. Egységes elektonikus kártya bevezetése a 
jövőben: A jogszabályi környezet készen áll 

a személyi igazolványt felváltó elektronikus 
kártya bevezetésére, amit jövőre utazáshoz, 
elektronikus aláíráshoz is használhatunk, de 
később a TAJ- és adókártya szerepét is át fogja 
venni. Bevezetéskor az okmányhoz három 
fontosabb szolgáltatás tartozik majd (az ePASS, 
az eID és az eSIGN kártyafunkció), ennek 
megfelelően bizonyos közlekedési eszközök 
használatára, személyi azonosításra, illetve 
elektronikus aláírásra lesznek használhatóak. 
Jelenlegi információink szerint a kormányablak 
fő szerepe az lesz, hogy a regisztrációhoz 
arcképmás- és aláírás-felvételezést folytat le.

Foglalkoztatási Osztály 
GINOP programok:
GINOP 5.2.1. az Ifjúsági Garancia Rendszer 

keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program 

A projekt célja: az Ifjúsági Garancia lényege, 
hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik 
sem nem tanulnak és nem is dolgoznak, a 
foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott 
időn belül, valamilyen konkrét lehetőséget 
kell felajánlani az elhelyezkedésre, a 
munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. 
Az első szakaszban elsődlegesen (de nem 
kizárólag) a legalább 6 hónapja álláskeresőként 
regisztrált 25 év alatti fiatalok kapnak 
segítséget. 

Milyen szolgáltatások és támogatások 
igényelhetők? 

A program szolgáltatási és támogatási 
programelem-kínálatából olyan segítő 
tevékenységek választhatók ki a résztvevők 
számára, amelyek a képzést, a támogatott 
foglalkozást, valamint a vállalkozóvá válást, 
illetve ezen támogatások igénybevételét 
segítik, továbbá azok, amelyek hozzájárulnak 
a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek 
javításához, személyes fejlődéséhez.

GINOP 5.1.1-15 „Út a munkaerőpiacra” 
kiemelt projekt

Megvalósítás időtartama: 2015. október 1. - 
2018. december 31. 

Rendelkezésre álló forrás: 102 milliárd forint 
országosan, Békés megyében 5,735 Mrd Ft

Országosan 96 000 fő, Békés megyében 
5 735 fő kerül bevonásra a programba, ennek 
a létszámnak a program elvárása szerint 
minimum 33,3 %-a alacsony iskolázottságú 
személy kell legyen.

Célcsoportok: 25-64 év közötti nyilvántartott 
álláskeresők és inaktívak.

Kiemelt célcsoportba tartozók:
• 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők,
• alacsony iskolázottságú nyilvántartott 

álláskeresők,
• gyes-ről, gyed-ről, ápolási díjról visszatérők,
• tartósan nyilvántartott álláskeresők,
• 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők,
• a közfoglalkoztatásból a versenyszférába 

visszavezethetők.

Közfoglalkoztatás:
Gyomaendrődön jelenleg - 2015. évi 

indulással - három programcsoportban folynak 
Startmunka közfoglalkoztatási programok:
 • közfoglalkoztatók által szervezett  

hagyományos hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási programok (hagyományos 
állami és önkormányzati feladatok ellátására)

• járási startmunka minta- és ráépülő prog-
ramok (ezek tervezése történik jelenleg a 
2016-17-es évekre)

• minta és ráépülő kistérségi programok 
(értékteremtő, többnyire a helyi erőforrásokra 
és adottságokra alapozó programelemek, 
továbbá szociális típusú projektek)

• országos közfoglalkoztatási programok 
(országos illetékességű nagyfoglalkoztatók 
bevonásával).

A járási startmunka mintaprogramok keretein 
belül összesen 7 programelemben folyik 
valamilyen a közösség számára hasznos 
tevékenység:

Értékteremtő programelemek: mezőgaz-
dasági, helyi sajátosságokra épülő program-
elemek.

Egyéb szociális jellegű programelemek: 
belvíz-elvezetési, mezőgazdasági föld-út-
karbantartási, bio- és megújuló energia-
felhasználási, illegális hulladéklerakók fel-
számolása, belterületi közút-karbantartási 
programelem.

Hatósági és Gyámügyi Osztály
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. 

törvény módosításával a kormányzat kibővítette 
azon személyek körét, akik hadigondozási 
ellátásra lehetnek jogosultak.

A törvény eddig is lehetővé tette, hogy azok 
a személyek, akik harci cselekmények folytán 
megsérültek, illetve ezen személyek özvegyei 
egyszeri ellátásban, vagy rendszeres járadékban 
részesüljenek, de a jogszabály 2015.07.04-ei 
módosításával három új ellátási forma is 
bekerült a jogszabályba, mellyel kiterjesztették 
az ellátásra való jogosult személyek körét. 
Mindez azt jelenti, hogy azok az állampolgárok 
is jogosultak lehetnek ellátásra, akik korábban, 
gyermekkoruk ideje alatt, szüleik vagy más 
családtagjaik hadi eredetű halálának okán 
már 1949.01.01-jét megelőzően is jogosultak 
voltak ellátásra, de ezt megszüntették, vagy 
erre irányuló kérelmüket politikai okok folytán 
elő sem terjesztették. A jogszabályváltozással 
bevezetett új ellátások okán a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal 2015.07.04-ét követően eddig 
összesen 79 kérelmet bírált el, melyek alapján 
az ügyfelek részére a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság a nyugdíjjal együtt, a kérelem 
benyújtásának napjától az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 30 %-át, 
azaz 8.550 Ft-ot folyósít. 

Az eljárás során elsősorban azt kell a 
hatóságnak vizsgálnia, hogy a kérelmező 
ügyfél hozzátartozója hadi eredetű halált 
halt-e. Az ellátásra való jogosultság feltételeit 
iratokkal, illetve az ügyfelek nyilatkozatával 
lehet megállapítani.

A kérelmet a jogszabály melléklete szerinti 
formanyomtatványon szükséges előterjeszteni, 
mely a Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi 
Osztályán, illetve a Kormányablakban is 
kérhető, illetve benyújtható.

Az ellátásra való jogosultság megállapításával 
egyidejűleg a járási hivatal hadigondozotti 
igazolványt állít ki az ügyfél részére, illetve 
hadigondozotti nyilvántartásba veszi.

GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL HÍREI
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ALAPÍTVÁNYI EST

2015. november 14-én a hagyományokhoz híven 
megrendeztük a Ványai Ambrus Általános Iskola 
Diákjainak Jövőjéért Alapítvány jótékonysági bálját.

Idén a kőkorszak volt a témánk, így mind a dekorá-
cióban, mind pedig a műsorban ehhez kapcsolódtunk. 
Pedagógusaink az előző évekhez hasonlóan az idén 
is énekükkel, táncukkal, színészi tehetségükkel pró-
bálták elvarázsolni a nagyérdeműt. A szép számban 
megjelent vendégek a finom vacsora után kellemes 
zenére táncoltak, a szerencsések pedig értékes tombo-
la nyereménnyel gazdagodtak.

Alapítványi estünk nem lett volna sikeres, támoga-
tóink nélkül, akiknek ezúton tisztelettel köszönjük, 
hogy valamilyen formában hozzájárultak rendezvé-
nyünk megvalósításához, alapítványunk gyarapodá-
sához.

Támogatóink:

1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b., 4.a, 4.b, 4.c, 5.b, 6.a, 
6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.b osztályok, 1.c osztály Szülői 
Munkaközössége, ÁFÉSZ, Agrodéva Kft., Auer Mik-
lósné, Bak Krisztián, Bakó Gábor, Balogh Aranka, 
Balogh Gyula, Bán László, Bán Lászlóné, Berczi Mi-
hály, Bere István, Bereczki Istvánné, Berta Edit, Boda 
Ferencné, Bogya Lajos, Botosné Mile Edit, Briliáns 
Ker Bt., Czakó Ferencné, Csaba Ignác, Csaba János-
né, Csatári Teréz, Csontos Ferenc, Csordás György, 
DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház 
és Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, Darnai 
Péter, Dékányné Kőszegi Anna, Dévaványai Kulturá-
lis és Művészetoktatási Alapítvány, Dévaványai Mú-
zeumbarátok Köre, Diósné Ambrus Erzsébet, dr. Koz-
ma Daniella, dr. Molnár Edina, Ecsegfalva Község 
Önkormányzata, Kovács Mária polgármester, Erdei 

Magdolna, Erdei Virágbolt, Fábián Pálné, Fazekas 
Gyula, Fazekas Gyuláné, Feke Éva, Feke László, Feke 
Zoltán, Fekete Andrásné, Flabélos Fittness, Forgács 
István, Forgács László, Frézia Virágbolt, Furka Lász-
ló és családja, Gönczfalvi László, Gschwindt Mihály, 
Hajdu Sándor, Harmadik Félidő Söröző, Hermeczi 
Józsefné, Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai 
Óvodásokért, Horváth Lajosné, Hosszú Szilvia, ifj. 
Balogh Gyula, Illin Andrea, Jevuczó Péter, Kecse 
Tibor, Kónya István, Körömi Andrea, KUNSZÖV 
Varroda Kisújszállás, Ladányi Cukrászda Szegha-
lom, Lajkó Tamás, Lengyel Tibor, Lovász Judit, Mi-
kola Nóra, Molnár Tünde, Nagy Ferenc – Nagy Edit, 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete, Narancs 
Turi, Németh Attila, Németh Fanni, Némethné Szar-
ka Mária, Nyuzó Bálint, Nyuzó Marietta, Nyuzóné 
Korán Tünde, Nyuzóné Szabó Edit, Oros Krisztina 
Brenda, Orosné Kónya Krisztina, Oryza-Hántoló 
Kft., Papp Lajos (masszőr), Papp Nelli kozmetikus, 
Papp Tibor kertész, Pesztránszki Zsigmondné, Pihu-
rik Katalin, Pócsik László, Purgel Mihályné, Purger 
Ferenc, Purger Ferencné, Sándor Tünde, Sárkány 
Sándor, Seifert Mária, Szabó István, Szarka Ildikó, 
Szegedi Szilvia, Székács Sándorné, Székács Laura, 
Szilágyi Sándor, Szőnyi József, Szűcs Ferenc, Szűcs 
Ferencné, Szűcsné Horváth Margit, Takács Józsefné, 
Tánczosné Bereczki Gyöngyi, Tóbiás Gábor - Get-
Work, Tomasovszky Sándor, Tóth Erika, Tóth Ildikó 
kozmetikus, Tóth Sándor, Valánszki Miklós Róbert 
polgármester, Váradi András, Váradi Andrásné, Var-
ga Nikoletta, Vass Anikó, Vatai Tibor, Zeret Szépség-
szalon (Rakovszky Teréz).

Az alapítvány kuratóriuma
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MESTEREK: VISSZAÜLTEK AZ ISKOLAPADBA GRATULÁLUNK!

A Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (BMKIK) kétéves 
Dolgozva tanulj! című projektjé-
nek zárórendezvényére került sor 
november 6-án a Békéscsabai Jókai 
Színházban.

A projekt egyik alkomponense a 
gyakorlati képzőhelyként működő 
vállalkozások gyakorlati oktatói-
nak mestervizsgára való felkészí-
tése és mester vizsgáztatása volt. 
A nagy létszámú mestervizsgázta-
tás indokoltságát egyik részről az a 
törvényváltozás jelentette, amely-
nek értelmében tavaly szeptember 
elseje óta gyakorlati képzést foly-
tató szervezetnél folyó gyakorlati 
képzésben gyakorlati oktatóként 
csak olyan személy vehet részt, aki 
azon szakképesítések tekintetében, 
amelyekben a szakképesítésért fe-
lelős miniszter kiadta a mestervizs-
ga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. Másrészről a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara, s így 
a területi kamarák is folyamatosan 
azon munkálkodnak, hogy a mester-
vizsga mind a közvélemény, mind 
pedig a vállalkozói társadalom ér-
tékrendjében a tényleges jelentősé-
gével arányos megítélés alá essék.

- A közvéleményben szinte min-
dennapos, de az újságok hasábjain 
is gyakran látni, hogy összekeverik 
például a mesterfodrász és a fodrász-
mester kifejezést, holott a mester-
fodrász – természetesen nem lekicsi-
nyítve a jelentőségét – egy versenyen 
adományozott cím, a fodrászmester 
viszont államilag elismert és törvé-
nyileg megfogalmazott képzési szin-
tet jelent, melynek vizsgájára csak 
minimum 5 évnyi, az adott szakmá-
ban eltöltött gyakorlat után lehet je-
lentkezni. Ez pedig bizonyítja, hogy 
alanya szakmája magas színvonalon 
történő gyakorlásán túl elsajátította a 
vállalkozás működtetéséhez szüksé-
ges pénzügyi, jogi, marketingisme-
reteket, valamint a tanulók gyakorlati 

képzéséhez szükséges pedagógiai 
ismereteket is – tájékoztatta lapunkat 
Mészárosné Szabó Anna, a BMKIK 
szakképzési osztályvezetője és a pro-
jekt vezetője.

Elmondta, éppen ezért, hogy a köz-
vélemény előtt is elfoglalja méltó 
helyét a „mester” rang és kifejezés, 
nem volt véletlen, hogy a mesterava-
tó ünnepség helyszínéül a Békéscsa-
bai Jókai Színházra esett a választás. 
Olyan helyet kerestek, ahol egyszerre 
örömünnepet is tarthatnak, ugyanak-
kor fejet is hajthatnak a hétköznapok 
teljesítménye előtt.

- Meglehet, hogy mestereink kissé 
idegenül mozogtak a színpadon, de 
megérdemelték, hogy a reflektorok 
fénye a vendégek tekintetét rájuk irá-
nyítsa, hiszen azért hívtuk őket ösz-
sze, mert munkájuk eredményeként 
kiérdemelték ezt.

A Dolgozva tanulj! projekt célja 
az volt, hogy biztosítsa a szakkép-
zésben a gyakorlati képzéshez a mi-
nőségi oktatói feltételeket, s ezáltal 
növelje a képzés színvonalát. Békés 
megyében ebben a pályázati konst-
rukcióban 100 fő vehetett részt a 
támogatott mestervizsgára való fel-
készítésben. A támogatás azt jelen-
tette, hogy 20 százalékos önerővel 
kellett hozzájárulniuk a vállalkozá-
soknak a költségekhez. A száz főből 
97-en sikeresen mestervizsgát tettek 
mintegy tizenegy szakmában.

Gyuláról öt vállalkozás szakembe-
re vett részt a képzésben. A Gyulai 
Várkert Étterem Kft. és a Zsigmond 
Konyha Kft. egy-egy szakácsa, az Er-
kel Hotel Gyógyszálló Kft. pincére, a 
Japport Bau Kft. ügyvezetője kőmű-
ves szakmában és Orbán Péter egyéni 
vállalkozó gázfogyasztó-berendezés 
és csőhálózat szerelő alkalmazottja. 
Mindannyian azt nyilatkozták, hogy 
nem volt könnyű visszaülni az iskola 
padba, de jó volt újdonságokról hal-
lani és nem utolsó sorban egymástól 
is sokat tanultak.

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 
2015-ben nyelvi anekdoták gyűjtésé-
re hirdetett pályázatot. Erre küldte be 
írását Váradi Andrásné Ilonka néni is, 
Dévaványai nyelvi anekdoták a család-
ban és az iskolában címmel. A beérke-
zett pályamunkák közül a 10 legjobb 
pályázatot egy kötetben megjelentették. 
Köztük volt az Ilonka néni munkája is, 

így meghívást kapott a Petőfi Irodalmi 
Múzeumba, az ünnepélyes díjkiosztóra 
és a könyvbemutatóra, este pedig a Vi-
gadóban rendezett ünnepi gálaműsorra, 
melyet „A magyar nyelv napja” alkal-
mából tartottak. Gratulálunk sikeréhez!

A múzeum dolgozói

„Mintha este se menne le a nap, 
minden világít éjszaka is, és az em-
ber csak fülel, hallja-e már a léptét 
annak a csodálatosnak, annak a 
nagyszerűnek, amit remél.”

(Szabó Magda)

A BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZBAN KÖSZÖNTÖTTÉK A KÉPZÉS RÉSZTVEVŐIT
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Papp Zsigmondné Marcsa Lenke 1920. 12. 03.
Lenke néninél a Széchenyi utcai 14-ben tett látogatásom 

során a sok évszám, az emlékek és a hozzájuk fűződő ese-
mények (elmondása alapján) arról győztek meg, hogy 95 
évesen is derűsen, optimistán lehet élni az életet, ahogyan 
Ő teszi.

Származását tekintve, szülei mindkét ágon dévaványaiak 
voltak. Édesapja gazdálkodó volt, édesanyja a háztartást 
vezette, a gyermekeket nevelte.  Emellett varrt, melynek a 
későbbiekben is nagy hasznát vette a család. Két testvére 
született. Öccse Elemér és húga Aranka. 

Varsányháton élt a család, viszont az elemi iskolát már 
Dévaványán kezdte Lenke néni testvéreivel.  A mai napig 
is szép emlékek élnek az első osztályból, ahol a betűve-
tést, olvasás szeretetét Simon Zoltán tanár úrtól sajátította 
el. Szeretett tanulni, így tovább is ment a két éves gaz-
dasági képzőbe. Közben fiatal lányként a mezőgazdasági 
munka végzése mellett tánciskolába járt, varrni tanult és 
nagybátyjától a citerázást is elsajátította. 19 éves volt mi-
kor megismerkedett a szintén ványai származású L. Papp 
Zsigmonddal egy közös rokon lakodalmában.  1940-ben 
házasságot kötöttek. 

A közös életet gazdálkodással, jószágtartással kezdték, 
amit viszont megszakított az, hogy Zsiga bácsit behívták 
katonának. 1952-ben jött az újabb elhatározás, hogy to-
vábbtanul Lenke néni. Állategészségügyi szakiskolába 
ment, így állást kapott állatorvos szaksegédként  Dr. Pal-
laghy Sándor körzetében.

Lenke néni a gyerekeket szintén rajongásig szerette, s így 
arra az elhatározásra jutott, hogy elvégzi az óvónő képzőt is. 

Fel is vették első jelentkezése után a  szarvasi főiskolára. 
A három évet levelező tagozaton végezte el.

Időközben megszülettek gyermekei.
Lánya Lenke, aki jelenleg Kecskeméten él baromfifeldol-

gozóban töltött be pozíciót, neki egy fia van István.  
Zsigmond fia a jogi egyetemet választotta, ő Érdligeten él. 

Három fia van és 4 unokája, 2 fiú és 2 lány.
Emil fia villamossági műszerésznek tanult, de a méhész-

kedéssel is nagyon szeret foglalkozni. Két családja van Emil 
és Ágnes. Ő szintén kétszeres nagyszülő már. Így Lenke né-
nit családi eseményeken a három gyermeke mellett, a hat 
unoka és hat dédunoka veszi körül.  Mindíg is nagy családot 
szeretett volna, a példás házassága mellett (férje haláláig 
1988-ig) ez az álma is teljesült.

 Az 50 éves óvónői életpályája során, amíg az óvodában 
dolgozott minden gyermekre úgy emlékszik vissza, hogy 
egytől-egyig kiváló felnőttek lettek. Tudást és szeretetet 
adott és cserébe kapott is vissza tőlük.

Az elmúlt évtizedekben több civil szervezet tagja volt pl.: 
a Vöröskereszt, a nőtanács és a Múzeumbarátok Köre.

Kedvenc tevékenysége a novellaírás, melyek már kiadvá-
nyokban is megjelentek. Nagyon szeretett közös kirándulá-
sokon részt venni. Kertjében a mai napig szereti a virágokat 
gondozni, a növényeket rendezgetni. Nagy szomorúsága, 
hogy két éve már nem ülhet kerékpárra, mozgásában kissé 
korlátozott. Annak viszont nagyon örül, ha rokon, jó isme-
rős, vendég jön hozzá látogatóba, egy-egy jó beszélgetésre.

Erőt, egészséget és még sok boldog évet kívánunk sze-
rettei körében.

Balogh Aranka

2015. november 29-én kórusunk ismét Erdélyben járt. A Nagy-
váradon működő Szent László Egyesülettől meghívást kaptunk 
egy ADVENTI KÓRUSTALÁKOZÓRA.

Délután egy óra után érkeztünk meg. Nagy örömmel, szeretet-
tel fogadtak bennünket.

Megérkezés után próbát tartottunk. Ezalatt az idő alatt meghí-
vott vendégeink városnézésre mentek. Próba után a kórustagok-
nak is maradt idejük a fellépésig egy rövid városnézésre Nagy-
várad belvárosában és a Körös partján.

A kórustalálkozó  Nagyvárad-Újvárosi Református Templo-
mában került megrendezésre, melyen hat kórus vett részt:

• a Nagyvárad-Újvárosi református templom énekkara,
• a Nagyvárad-Újvárosi Szent László római katolikus templom 

Halmos László énekkara,
• a Nagyváradi Asszonykórus,
• a Nagyvárad-Réti református templom Sztárai Mihály kórusa,
• és a Dévaványai Vox Humana Vegyeskar.

A koncert délután négy órakor kezdődött. Minden kórus há-
rom dallal mutatkozott be. Mi, a Vox Humana Vegyeskar, hat 
dalt énekelhettünk Isten dicsőítésére.

Műsorunkat nagy tetszéssel fogadták.
Elmondták, hogy a rendezvénnyel hagyományt kívánnak te-

remteni, így a jövőben is számíthatunk meghívásukra.

Koncert után kellemes beszélgetés, ismerkedés volt mazsolás, 
diós, mákos kalács és forralt bor mellett.

Meghívott vendégeink, útitársaink elmondása szerint jól érez-
ték velünk magukat. Mindenkinek tetszett a fellépők műsora, a 
rendezvény emelkedett hangulata.

Este jó érzésekkel, lelkileg feltöltődve indultunk haza.

Kürti Ignácné elnök,
Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ NAGYVÁRADON



Dévaványai Hírlap - 15. oldal

DÉVAVÁNYAI NÉPZENEOKTATÁS SIKEREI
A művészeti iskola citerás tanulóiból álló Mákvirág Citerazenekar 

2015. november 28-án a KÓTA által szervezett 18. Országos Népzenei 
Minősítő térségi megmérettetésén „ DICSÉRETES” minősítést kapott.

A Gyöngyök Énekegyüttes országos kategóriában kapott „ARANY” minősítést,

a Ványai Húrszaggatókat pedig szintén országos kategóriában, 
ugyancsak „ARANY”  minősítéssel értékelte a zsűri.

A csoportok működését és megmérettetését
a Folkműhely Egyesület támogatja

Felkészítő tanáraik: Erdeiné Mucsi Márta és Erdei Attila

TÜDŐSZŰRÉS MEGHÍVÓ
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének dönté-

se alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a 
Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi Tüdő-
gondozóba.

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező 
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállíta-
ni. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

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

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik ko-
rábbi 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 Köz-

alapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. 
(volt polgármesteri iroda) vagy a 06-66/483-100-as telefon-
számon a 129-es melléken.

A DÉVAVÁNYAI VOX HUMANA 

VEGYESKAR TISZTELETTEL ÉS 

SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT 

ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 

2015. DECEMBER 20-ÁN 17 ÓRAKOR 

A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN  

TARTANDÓ ARANYVASÁRNAPI 

KONCERTJÉRE.
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„November kapui megnyílnak, 
s beömlik rajtuk a köd.” A Nyitott 
műhely kapui is megnyíltak ismét, 
hogy rajta beömöljön a művészet, 
magával sodorva sok széplelkű al-
kotót, műkedvelőt. 

November 9-én kalendárium ter-
vező műhelytalálkozót tartottunk. 
Lassan egy éve már, hogy legutóbbi 
kiadványunk, a Fagyöngy megje-
lent, most ismét szeretnénk előruk-
kolni valamivel, amivel meglep-
hetjük szeretteinket, s nem utolsó 
sorban magunkat. Az egy év alatt 
összegyűlt verseinkből, rajzaink-
ból, kézimunkáinkból, sőt recept-
jeinkből készítünk egy válogatást, s 
kalendárium formába öntjük. Ennek 
részleteit tervezgettük, közben Vá-
radiné Ilonka néni csicsókás fánkját 
kóstolgattuk. 

 
Ötleteltünk, borítót terveztünk, 

szó esett a határidőről is, igyekez-
nünk kell, hisz szeretnénk az ünnep 
fényét emelni kiadványunkkal. 

Séllei Anikó egy vegyes, tűfilc, 
pasztell technikával készült rajzát 
mutatta meg nekünk, Tóthné 
Gábor Mónika pedig legújabb fül-
bevalóival, és karácsonyfadíszeivel 
készült. 

  
Túriné Évike most egy verses for-

mába öntött ványai népmesével ké-
szült nekünk. Évike kutatómunkájá-
nak hála egyre több ilyen és ehhez 
hasonló gyöngyszemmel ismerked-
hetünk meg. Köszönjük!

Giriczné Gyányi Mária

Olvass tovább: http://he-
gyezo-magazin.webnode.hu/news/
novemberi-nyitott-muhely1/

NOVEMBERI NYITOTT MŰHELY
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

ADVENTI KÉZMŰVESKEDÉS

Beléptünk az év utolsó hónapjába, decemberben já-
runk. A régi magyar naptár szerint Karácsony hava. 
Elérkezett az ünnepre való készülődés időszaka.

Ennek jegyében a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 
2015. november 21-én adventi kézműves foglalkozást tartott. 
Vendégeinket forró teával és keksszel vártuk, délután teljesen 
megtelt a Civilház nagyterme. Öröm volt látni, ahogy nagy-
mamák jöttek az unokájukkal, édesanyák gyermekeikkel, ba-
rátok, barátnők, mindannyiunkat magával ragadott az ünnepi 
készülődés hangulata.

A megjelent gyermekek, szülők, nagyszülők együtt készí-
tették el az otthonukat díszítő adventi koszorút, gyertyatartót, 
asztal és ajtódíszt. Sokan kipróbálták a mézeskalács díszítést, 
de voltak, akik gipszfigurát festettek, karácsonyi mécsest ké-
szítettek. Igen szép és kreatív alkotások születtek.

Egy igazi, meghitt, családias délutánt tölthettünk együtt.
Köszönettel tartozunk Pengőné Erikának, Berta Editnek, 

Korda Kittinek és egyesületünk minden lelkes segítőjének.
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

Nagy volt az érdeklődés kicsik és nagyok körében egyaránt 
a múzeum és a múzeumbarátok köre szervezésében zajlott, 
adventi családi délutánnak. Ezúton szeretnénk megköszönni 

Elekné Emike néninek, Váradiné Ilonka néninek, Csatári Teri-
ke néninek és Szűcsné Ilonka néninek a finom mézeskalácsot, 
melyet a kézműves heteken örömmel fogyasztottak a gyerme-
kek és felnőttek. A családi délutánon lehetőség volt a mézesek 
díszítésére is. Nagyon jól éreztük magunkat, sok szép alkotás 
született, melyet a gyermekek örömmel vittek haza. 

Szervezők

DÉVAVÁNYA ÉRTÉKEI - FELHÍVÁS
A Települési Érték-

tár Bizottság, a Nem-
zeti Művelődési Intézet 
Békés Megyei Irodája se-
gítségével és támogatásával 
„DÉVAVÁNYA ÉRTÉKEI” 
címmel egy kiállítás kereté-
ben szeretné megismertetni a 
lakossággal a már feltárt és 
feltárásra váró értékeinket.

A rendezvény ideje 2016. január 22. péntek. Az ese-
mény összekapcsolódik a Magyar Kultúra Napjával, így 
kulturális értékeink színpadi bemutatására is sor kerül. A 
rendezvény helyszíne településünk egyik kulturális és 
épített értéke: a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény.

Szeretnénk, ha a lakosság is csatlakozna ehhez a kez-
deményezéshez. Ha bárkinek van olyan gyűjteménye, 
munkája, hobbija, alkotása, vagy tud ilyenről, hogy is-
merősi, baráti körében, családjában van ilyen, kérjük, 
jelezze felénk.

Az értékek rövid leírással, a bemutatandó érték fotójával, 
hanganyagával esetleg videójával, illetve valós megjelení-
tésben kerülnek kiállításra.

A Nemzeti Művelődési Intézet a Hagyományőrző Nők 
Egyesületét bízta meg hogy  gasztronómiai értékeink 
bemutatásával adjon keretet a rendezvénynek. Keres-
sük azon csoportokat, szervezeteket, egyesületeket, 
lakostársakat, akik gasztronómiai értékeink össze-
gyűjtésében tudnak segíteni. Pl: régi receptek, régi 
szakácskönyv, csak vidékünkre, ill. kimondottan 
Dévaványára jellemző ételeinket.

Tehát:
Van érdekes, értékes gyűjteménye? Szépen kézimunká-

zik? Valamilyen művészi tevékenység a hobbija, illetve 
a mestersége? Művelője valamilyen kismesterségnek? 
Kézműveskedik? Olyan vállalkozása van amely kiemel-
kedő értéket képvisel a közösség szempontjából? Vállal-
kozásával, tevékenységével gazdagítja városunk turiszti-
kai értékeit?

Keressük az értékmegőrzés szempontjából kiemelke-
dően fontos rendezvényeket, programokat, illetve ezek 
szervezőit.

Nincs korhatárhoz kötve, hogy valaki részt vegyen a 
kezdeményezésben. Szeretettel várjuk az ifjabb korosz-
tály ötleteit, javaslatait is értékeink feltárásában, össze-
gyűjtésében.

Ötletével, javaslatával keresse:
• a Települési Értéktár honlapját (www.ertektar.damk.hu),
• Értéktár Bizottságot: vneolahiren48@gmail.com e-mail  

      címen,
• Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményt vagy a
• Ladányi Mihály Könyvtár munkatársait.

Települési Értéktár Bizottság
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Munkaközösségünk 2015. november 25-én Mesemondó ver-
senyt rendezett. Közel 50 kisdiák kápráztatta el a hallgatóságot 
szebbnél szebb meséjével. Elismerés illeti a résztvevő gyerekek, 
a felkészítő tanítók és a szervezők munkáját. 

Köszönjük lelkes nyugdíjas kollégáinknak a zsűrizést.

Eredmények:
1. évfolyam:
1. Giricz Dorina 1.a  (Laskai Tiborné)
2. Becző Evelin 1.a
2. Uhrin Szonja 1.b (Szabóné Szilágyi Edit)
3. Bakó Boglárka 1.a
3. Nagy Laura 1.b

2. évfolyam:
1. Szatmári Szabolcs 2.a (Kovácsné Mándoki Katalin)
2. Hajdu Kinga Vivien 2.b (Kárpáti Zoltán)
3. Tarr Izabella 2.b

3. évfolyam:
1. Fehér Miklós 3.a (Lengyelné Czákler Szilvia)
2. Bacskai Enid 3.b (Ernyesné Vass Róza)
3. Jónás Sára Eszter 3.b

4. évfolyam:
1. Csontos Nóra 4.a (Csekőné Kovács Emma )
2. Nagy Ferenc Róbert 4.b ( Berta Anikó)
3. Magyar Csilla Hanna 4.c (Vargáné Orvos Judit)
3. Molnár Janka 4.o

Szintén novemberben került megrendezésre a Zrínyi 
Ilona matematika verseny helyi fordulója a 3-4. évfolyamon. 
Köszönjük a versenyzők, a felkészítők és a szervező peda-
gógusok lelkiismeretes munkáját.

Eredmények:
3. évfolyam:

1. Jónás Sára Eszter 3.b 12p.
2. Bobák Roland  3.a 11p.
3. Papp Boldizsár 3.a 9p.
3. Szűcs Zoltán 3.b 9p.
3.  Bacskai Enid 3.b 9p.

4. évfolyam:

1. Kecse Roland  4.c 10p.
2. Tóth Ábel 4.b 9p.
3. Bereczki Szabolcs 4.c 8p.
3. Séllei Péter 4.b 8.p
          

Jó felkészülést a további versenyekhez!

Köszönjük a múzeum dolgozóinak és a lelkesen segítő Mú-
zeumbarátoknak a téli ünnepkörrel kapcsolatos foglalkozások 
élményét. Nagyon kedves dolgokat készíthettünk, finom mézes-
kalácsot kóstolhattunk.

Szeretnénk megköszönni minden kedves szülőnek, vendégnek, 
segítőnek, osztályközösségnek, akik valamilyen formában hozzá-
járultak alapítványi estünk sikeréhez, támogatták Alapítványunkat.

A „Fogápolási rajzpályázat” eredményei:

1. osztály:

I. Erdei Enikő 1. a
II. Salánki Bori 1. c
III. Papp Levente 1. d
Különdíj: Kovács Csaba 1. b

2. osztály:

I. Balatoni Csenge Noémi 2. b
II. Gyányi Zita 2. b
III. Bazsó Nikoletta 2. a
Különdíj: Gyebnár Róbert 2. b
 Feke Dominik 2. a

3. osztály:

I. Bakos Heidi 3. b
II. Tóth Dávid 3. b
III. Szilágyi Panna 3. b
Különdíj: Boros Amanda 3. c
 Farkas Noémi 3. a

4. osztály:

I. Papp Vivien 4. b
II. Szabó Krisztina Csenge 4. d
III. Oláh Mihály 4. d

Tóbiás Gáborné alsós munkaközösség vezető

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK HÍREI
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Dévaványai Szociális Szövetkezet
Tisztelt lakosság! Szeretnénk figyelmükbe ajánlani az általunk készített tüzelőanyagot.

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.

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

Papírhulladékból préselt
brikett kiváló hőértékkel.

Továbbra is állunk a lakosság rendelkezésére az 
alábbi szolgáltatásokkal:

- 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.

Karácsonyi szeretet
„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.
Áldott ünnepeket!”

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és 
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet 

Kívánunk mindenkinek!
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete
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TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

„AZ ANGYALOK A FÖLDÖN JÁRNAK” ERDÉLYI MÉZESKALÁCS

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
FOGYATÉKKAL ÉLŐK 

SZÁMÁRA SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLAT

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

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

személyek

Szállító szolgáltatás kiterjed:
A közszolgáltatásokhoz, valamint az 

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

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

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

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

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

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

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS u. 44.

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

A Dévaványai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat immár negye-
dik éve megrendezi az „Angyalok a földön járnak” elnevezésű karácsonyi 
cipős doboz akcióját! A felajánlásokat 2015. december 16-ig /szerda/ vár-
juk a Dévaványa Eötvös utca 44. szám alatti telephelyünkre. A dobozok-
ra kérjük, írják rá a megajándékozandó nemét /fiú-lány/ valamint az életko-
rát. Tartósélelmiszer felajánlásokat is szívesen fogadunk! Az ajándékok 
2015. december 18-án pénteken ünnepélyes keretek között kerülnek át-
adásra Szolgálatunk közösségi termében.

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

Kérjük hogy jelezzék azon csa-
ládokat, személyeket, akik nehéz 
helyzetben élnek, hogy segítsé-
günket felajánlhassuk számukra. 

Dévaványai Családsegítő – Gyer-
mekjóléti Szolgálatban Eötvös u.  
44.  személyesen  vagy a 06/66-
483-010 a 06/20-77-07-315 vagy a 
következő email elektromos címen 
/csalads@vivamail.hu/

A tésztához: 450 g finomliszt, 200 g 
porcukor, 2 kávéskanál szódabikarbóna, 
1 kávéskanál mézeskalács fűszerkeverék, 
3 db tojás, 2 ek vaj (puha), 200 g méz, 
1 csomag vaníliás cukor.

A díszítéshez: 120 g porcukor (átszi-
tált), 1 db tojásfehérje.

Elkészítés:
1. Az összes alapanyagot jól összedol-

gozzuk, és a tésztát fóliába csomagolva 
legalább egy napig hűvös helyen érleljük.

2. A tésztát, enyhén lisztezett munkafelü-
leten, kis részletekben nyújtjuk ki, kb. 2 mm 
vastagságúra, és különféle formákat szag-
gatunk belőle. Sütőpapírral bélelt tepsire 
helyezzük, tojássárgájával megkenegetjük, 
majd 175 ºC-ra légkeverésen előmelegített 
sütőbe téve, alul-felül állásra váltva, 5-7 
perc alatt megsütjük. A folyamatot addig 
ismételjük, amíg a tészta el nem fogy.

3. Fontos, hogy ne légkeveréses üzem-
módban, hanem alul-felül álláson süssük a 
tésztát, különben kiszárad.

4. A díszítéshez a porcukrot és a tojásfe-
hérjét habbá verjük és egy alkalmas eszköz 
segítségével (nylon zacskó egy apró lyuk-
kal, habzsák vagy egy kis ecset) tetszés 
szerinti mintákat rajzolunk a mézeskalá-
csokra.
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Madárkarácsony és Luca Nap
a Réhelyi Látogatóközpontban

Nagy szeretettel várunk mindenkit
a szezonzáró programunkra, mely 

2015. december 12-én, délelőtt 10 órakor
kerül megrendezésre Réhelyben.
Programdíj: 400 Ft/fő, 500 Ft/fő

Előadás a téli madárvendégekről, a madáretetésről. 
Madárkalács  készítése  termésekből, olajos magvak-
ból, felfűzött madáreleség készítése, a túra során ezek 

kihelyezése a madáretetőkbe.
A Luca napi (dec. 13.) szokások eredete, feleleve-
nítése előadással egybekötve. Ezekkel kapcsolatos 
tevékenységek. (Hiedelmek, jóslások, Lucaszék készítése, 

Luca búzája stb.)

  

SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK
ÖNT  ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

2015. január 9-én 16 órától
a Művészeti Iskola:

ÚJÉVKÖSZÖNTŐ
MŰSORÁRA

Fellépnek:
A művészeti iskola pedagógusai

 volt és jelenlegi növendékei
Helyszín: 

Művészeti Iskola Hangversenyterme
Belépés díjtalan. 

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

BÚÉK
DÉVAVÁNYA

Várjuk az érdeklődőket!

Ékezet gond
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LABDARÚGÁS ÖREGFIÚK
Féltávhoz érkeztünk a me-

gye első osztály bajnoksá-
gában, ami valjuk be nem 
sikerült a legjobban. Jelenleg 
így is a biztos bennmara-
dó helyen telelhet a ványai 
csapat. Reméljük kipiheni 
magát mindenki, és újult 
erővel legalább a jelenlegi 
12. helyezést megtartja majd 
a DSE csapata. Egyáltalán 
nem lesz könnyű, annak a 
tudatában, hogy szinte min-
den mérkőzését idegenben 
kell majd megvívni, a pálya 
rekonstrukciója miatt. Sze-
retnénk megköszönni szur-
kolóinknak, az egész éves 
kitartó lelkes szurkolást, ami 
sokszor segített a csapatnak. 
Valamint azoknak, aki vala-
milyen formában támogatták 
a csapatot, hogy minél jobb 
helyezést érjenek el. Addig 
is szeretnénk mindenkinek 
jó pihenést és kellemes ün-
nepeket kívánni. 

DÉVAVÁNYA –
SZARVAS 2-3 (1-2)

Dévaványa: 100 néző 
V.: Telek A.

Dévaványa: Krisán K., 
Szalai B., Séllei L., Marton 
L., Bakó B., Somogyi T., 
Adamecz I., Czakó I., Kéki 
Cs., Ernyes R., Kovács F. 
(Kovács Gy.).

Gólszerzők: Kéki Cs., 
Kovács F. 11-eseből.

Edző: Tagai Attila – 
Null-kettő után nagyot küzd-
ve ember hátrányban vissza-
jöttünk a meccsbe. Amikor 
egy kis szerencsével akár 
vezethettünk volna, ahelyett 
az utolsó pillanatokban mi 
kaptuk a vesztes találatot. A 
meccs összképe alapján talán 
a döntetlenre rászolgáltunk 
volna.

Jók: Kéki Cs., Adamecz I., 
Ernyes R., Kovács F., Czakó I.

Összességében egy nem túl 
magas színvonalú közepes 
iramú mérkőzésen nem lát-
szott a két csapat között lévő 
jelentős helyezésbeli különb-
ség, ami mindent elárul csa-
patunk teljesítményéről.  A 
vendégek újra szerencsével 
vitték el mindhárom pontot!

DÉVAVÁNYA –
ELEK 1-2 (0-0)

Dévaványa: 70 néző
V.: Juhász L.
Dévaványa: Szász D., Sza-

lai B., Pálfi J., Bakó B., Mar-
ton L., Somogyi T. (Papp V.), 
Adamecz I.- Diós K. (Kovács 
Gy.), Kéki Cs., Ernyes R., 
Kovács F. (Halasi P.).

Gólszerző: Kovács Gy. 
11-esből

Edző: Tagai Attila - Sajnos 
hűen tükrözte a mai mérkő-
zésünk az egész őszi szezo-
nunkat, nagyon sokszor saját 
magunknak köszönhettük azt, 
hogy pontok nélkül hagytuk el 
a pályát, mint ahogyan ma is.

Jó: Kovács Gy.
Egy nem túl magas szín-

vonalú, „brusztolós” mérkő-
zésen, egy stabilan és kemé-
nyen védekező csapat ellen, 
hiába voltunk végig mezőny-
fölényben, elől nem tudtunk 
élni a lehetőségeinkkel, hátul 
pedig túl „gólképesen”  ját-
szottunk, így más eredmény 
nem is születhetett!

Az ifjúsági csapat a máso-
dik helyen végzett, ezzel kva-
lifikálta magát a megye első 
osztályba. Gratulálunk nekik 
ezért a szép eredményért. 
Reméljük jövőre a magasabb 
osztályban is hasonlóan sze-
repelnek.

Ha valaki szeretne még töb-
bet megtudni a csapatunkról, 
látogasson el az alábbi hon-
lapra: www.devavanyase.
gportal.hu 

A mérkőzés fő támogatói: 
Városi Önkormányzat, Bar-
na Sándor, Bereczki András, 
Bereczki Árpád, Erdős Csa-
ba, Erdős Zsolt, Papp Sándor, 
Darvasi Sándor, Parola Mi-
hály, Valach Piroska, Szilágyi 
Sándor, Szilágyi Sándorné, 
Séllei Róbert, Magyar Antal, 
Pengő Imre, Tóth István, Vas-
vári 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 Adri-
en, Tagai Attila, Nyúzó István, 
Ifj. Takács Gyula, Lovász La-
jos, Ungi Tibor, Zeller Sándor, 
Kovács András, Kovács And-
rásné, Szarka István, Szabó 
Mihály, Valach Ede, Marton 
Lajos, Csontos András, Perva-
nov Ádám, Gusztafik Gábor, 
Urbanovics András, Harmati 
Csaba, T. Nagy Imre, Gyebnár 
Mihály, Kiss Károly és család-
ja, Varjú Árpád, Végh Tamás, 
Bak László, Szilasi József, Szi-
lasi 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 Mi-
lán, 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

Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:
 M GY D V
  1. Méhkerék 14 12 2 0 (34-12)  38 pont
  2. Kondoros 14 9 4 1 (37-14) 31 pont
11. Dévaványa  14 2 6 6 (21-28) 12 pont

Az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Vésztő – Dévaványa 0-10 (0-6)
Gólszerzők: Kovács F. 3, Gubucz V. 2, Marton L. 2, 
Papp V. 2, Somogyi K.
Szeghalom – Dévaványa 2-7 (1-3)
Gólszerzők: Papp V. 2, Gubucz V., Papp K., Hajdú Á., 
Kovács B., Somogyi K.
Dévaványa –Szeghalom 3-4 (2-2)
Gólszerzők: Kovács F. 2, Papp V.

Az ifjúsági csapat végeredménye a táblázaton:
 M GY D V 
2. Dévaványa 12 8 3 1 (71-17)  28 pont

Már a hagyományokhoz 
híven, ismét megrendezésre 
került a dévaványai öregfiúk 
és a körösladányi öregfiúk 
labdarúgó mérkőzése, aminek 
most a dévaványai sportpá-
lya adott otthont. Sajnos az 
időjárás nem volt kegyes a 
csapatokhoz, de ennek elle-
nére óriási elszántsággal és 
lelkesedéssel játszott mind-
két együttes. A zord időjárás 
ellenére is látszódott, hogy az 
idő elteltével sem kopott meg 
senkiben a futball iránti sze-
retet, ami mindenképpen pél-
da értékű lehet a mai fiatalok 
számára is.

DÉVAVÁNYAI ÖREGFIÚK - 
KÖRÖSLADÁNYI 

ÖREGFIÚK   3 - 9  (0 - 2)

Játékvezető: Pálfi János
Dévaványai Öregfiúk:  Kál-

lai Z., - Tóth J. (Lengyel L.), 
Kisari T. (Váradi K.), Tóth T. 
(Ungi T.), Barna S., - Tamási 
I., Tagai A., Berczi M., Sipos I. 
(Farmasi S.), - Tóth I., Szarka 
Gy., Edző:  Kovács Attila

Körösladányi Öregfiúk: Vand-
ra  S., - Nádasdi T., Nánási Z. 
(Nagy B.), Szitás I., Kántor L., - 
Keresztesi Gy. (Szántó L.), Kecs-
keméti B., Ifj. Danó L., Szabó Gy. 
(Id. Danó L.), - Bakos J., Talpalló 
L., Edző:  Kecskeméti Bálint

Góllövők:  Tóth I. 2, Szarka 
Gy., ill.  Talpalló L. 7, Nádasdi 
T., Keresztesi Gy.,

Kovács Attila:  Ma semmi 
nem jött össze, csak az eső 
esett jól. Elismerésem mindkét 
csapat játékosainak, akik részt 
vettek a mai mérkőzésen.

Kecskeméti Bálint:  A zord 
időjárás megzavart bennünket 
egy kicsit az összejövetelben, 
az a 14 ember, aki részt vett 
ezen a mérkőzésen, szívüket 
lelküket beletették a győze-
lem érdekében. Gratulálok az 
egész csapatnak a küzdő szel-
lemű játékhoz, igazán jól ját-
szott mindenki.

Adamecz István
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BÍRKÓZÁS

Magyar Bajnokság Herda Attila Esztergom III. helyezés 
(Balról a harmadik)

 Budapest Magyar bajnokság,  
Csikós Diána I. helyezés, Rózsa Adrienn II. helyezés, 

Kecse Hermina III. helyezés. 
Tímár Vivien V. helyezés.

MINDEN KEDVES DÉVAVÁNYAIT 
ÉS KÖRNYÉKBELIT SZERETETTEL 

VÁRUNK PÉKSÉGÜNKBE!

Az Aranykalács Pékséget nyáron vettük át, sze-
retnénk hosszú távon kiszolgálni ízlésüket, ezért 
is szerepel terveink között, hogy folyamatosan 
új finomságokkal újítsuk kínálatunkat. Facebook 
oldalunkon (Aranykalács Pékség név alatt) lát-
hatják újdonságainkat. Addig is garantáljuk om-
lós pékáruinkkal, ropogós kenyereinkkel, hogy 
mindig friss termék kerül asztalukra!

Ezúton szeretnénk kellemes
karácsonyi ünnepeket kívánni!

Címünk: Dévaványa, Árpád u. 34.

Karácsonyi nyitva tartásunk:

December 24. 5-13
December 25. ZÁRVA
December 26. 5-13
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Összközműves, jelenleg lakatlan ház eladó Dévaványa, Vajda utca 16. szám alatt. 
Irányár: 2 millió Ft.

Érdeklődni lehet: 06-30/970-7185 vagy 06-30/831-5616 

Ház eladó!

Horváth Kinga és Valach Zsolt Gergő
       fia Martin Krisztofer
Ungi Kitti és Papp Imre
       lánya Dzsenifer

Születések:

Dévaványa
határában,
a Dombrin:

hrsz. 0775-ben

elaDó 7 ha

szántófÖlD,
171 ak.

érDeklőDni:
06-30/675-2492

Ekuna Kft-be
Egy fő női és egy fő 

férfi betanított 
munkára felveszünk.
Érdeklődni jelentkezni  

vasműszaki boltban 
vagy telefonon:

06/20-952-02-37

Karácsonyi akció!
Arany és ezüst ékszerek
kedvezménnyel kaphatók!

Tört aranyat és ezüstöt beszámítunk.
Hozza el régi ékszereit, megunt arany, 
vagy ezüst tárgyait, kívánságára azon-
nal készpénzben kifizetjük, vagy ékszerre 

becseréljük.

Ünnepi ajánlataink december 1-31-ig:

Női, férfi farmerok, kabátok,
plédek, ágyneműk, pizsamák, törölközők,

női, férfi táskák, pénztárcák,
parfümök, játékok diszkont áron.

Dévaványa, Árpád u. 24.
Kellemes ünnepeket kívánunk:

 Ugrai Csilla Szabó Vanda

20%

Gyógymasszőr • Erdősné Cmarkó Ilona
Telefon: 06-20/402-2458

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!

KARÁCSONYI VÁSÁR A FŐTÉREN

DECEMBER 13. (VASÁRNAP)

DECEMBER 20. (VASÁRNAP)

KÖSZÖNET

A városi adventi
koszorúhoz a
fenyőágakat
Kiss Gergő,  

a karácsonyfához
a fenyőt

 Szabó Zsigmond
ajánlotta fel.

Köszönet érte!
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Megemlékezés

„Szívünkben helyedet
Nem pótolja semmi.
Míg e földön élünk,
Nem fogunk feledni.”

Fájó szívvel emlékszük Tóth Ferencné Jenei Piroska 
halálának 2. évfordulójára.

Férjed, Gyermekeid, Anyósod

Megemlékezés
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet
Kinek az élete jóság volt és szeretet.
A múltba visszanézve valami fáj, 
Valakit keresünk, aki nincs már. 
Téged visszahozni nem lehet, 
Meg kell tanulnunk élni nélküled. 
Egy reményünk van, ami éltet és vezet, 
Hogy egyszer találkozunk még veled.”

Fájó szívvel emlékezünk Csontos Ferenc halálának
15. évfordulójára. 

Felesége, lánya Marika, veje Zoltán, unokái és dédunokái.

Fehér Mihályné Ugrai Annamária 1945

Halálesetek:

Köszönetnyilvánítás

„Ha emlegettek, köztetek leszek, 
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
Mert én már Istennél vagyok.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Fehér Mihályné Ugrai Annamária temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

••••••••••
„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt, 
Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb Te leszel, 
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Sonkoly Andor Lajos temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Megemlékezés
„Akit igazán szeretnek az nem hal meg, 

Csak fáradt szíve pihenni tér, 

De emléke szívünkben örökké él.”

Fájó szívvel emlékezünk
Bereczki Andrásné Váradi Rózára,

halálának 7. évfordulóján. 

Lánya Ági és családja

Berczi Lajos (1938-2015)
Dévaványán született, itt járta az elemi iskolát. Még gyermek-

korában, apja mellett szerette meg a mezőgazdasági gépeket, már 
akkor érdeklődött a gépészet, a villanyszerelés, a fémmegmunkálás 
iránt. Egy évet töltött, mint tanuló az akkori időszak neves ványai 
mesterénél, Virág István műszerésznél. Kényszerűségből hagyta 
el fiatalkorában hazáját, amelyet soha életében nem tagadott meg. 
Ausztriába, majd Hollandiába került. Munkája mellett egy idős hol-
land rézművesnek segített, kitanulta a szakmát, mestervizsgát tett. 
Megismerkedett Zsuzsával, 1960-ban kötöttek házasságot. 1964-ben 
települtek ki Ausztráliába, egyetlen gyermekük született.

Sydneyben rézműves műhelyt nyitottak, eleinte dísztárgyakat ké-
szítettek a feleségével együtt, de hamarosan kiemelkedő megrende-
léseket is kaptak. A kétszemélyes vállalkozás folyamatosan bővült. 

Részt vett a New York-i szabadságszobor felújítási munkáiban. Dísz-
tárgyaival Kínában, Japánban, Új-Zélandon és az Amerikai Egyesült 
Államokban rendezett kiállításokon szerepelt. Élete volt a szakmája 
- Ausztráliától Kanadáig, Japántól Amerikáig - határtalanul. Szoros 
barátság kötötte össze a híres utazóval, Fa Nándorral.

Lélekben velünk élt, a hatalmas távolság ellenére is. 2003-ban 
készült el a Ladányi Mihály Könyvtár számára a névadó költő réz-
domborműve, majd 2009-ben, a városháza dísztermét ékesítő, Déva-
ványa város történelmi címerének rézből készült gyönyörű alkotása. 
2010-ben megkapta a „Dévaványáért” emlékplakettet. 

2015. november 19-én hunyt el Sdyney-i otthonában.
                Nyugodjon békében.



Dévaványai Hírlap - 26. oldal

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

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2015. január 4., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljut-
tatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásá-
val! Csak a január 4-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! 
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentet-
ni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
teményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Január 15.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

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

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

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

ÁLLATORVOS
Állatpatika: 630-730, 1700-1730

Dr. Zsíros István
06-30/391-46-05

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

rendelkezésére!

INGATLANKÖZVETÍTÉS 
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.
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.
2 szobás, felújított komfortos, kistégla ház, konvektoros, a vasútállomás végén,  
   a Kisújszállási út felől 5 mó Ft.
2 szobás, összkomfortos, blokktégla ház, 2 kazános közp. fűtéssel, a Deák F. út közepén 5 mó Ft.
2,5 szobás, tetőtér beépítéses ház, 5 db gázkonv., melléképület, a Deák F. út közepén 7 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

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

Tájékoztatás és első foglalkozás:
 2015. december 18. (péntek) 1700 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

TÉLI INTENZÍV
JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, peres ügyekben 
képviselet ellátása, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás: 
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32






