Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2015. december 2. napján rendkívüli ülést tartott.

tával kapcsolatban hoztak döntést, melynek értelmében a
díjak mértékén nem kívánnak változtatni.

Mint alapító tag, 2015. december 9-i hatállyal többszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság létrehozása mellett döntött, KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
néven - Gyula, Békés, Szarvas, Kondoros, Sarkad, Körösladány, Vésztő városok önkormányzataival közösen -,
3.200.000,- Ft összegű törzstőkével. Ügyvezetőjének Dr.
Glózik Klára Erzsébetet jelölték ki, valamint megválasztásra került a Felügyelő Bizottság elnöke, annak tagjai is.

Tizedik napirendi pontként került megtárgyalásra a
pszichológiai rendelés ellátása, amely témában egy későbbi testületi ülés során fognak döntést hozni.

A képviselő-testület 2015. december 10. napján megtartotta soron következő ülését.
A polgármesternek a testületi ülések között végzett
munkájáról szóló jelentések elfogadását követően első
napirendként került megtárgyalásra a foglalkoztatás helyzetéről, a munkahelyteremtési és megtartási pályázatokról, a közhasznú munkák tapasztalatainak bemutatásáról
szóló tájékoztató. A felelősök által elkészített anyagok
részletesen kimutatták a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
adatokat, így a testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.
Második napirendben a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évi munkaterve került elfogadásra, amelyben színvonalas rendezvények kerültek
betervezésre.
Harmadik napirendi pont keretében a képviselő-testület
2016. évi munkaterve került elfogadásra.
Negyedik napirendi pontban a 2016. évkezdet átmeneti
gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról döntött a testület.
Az ötödik napirend keretében döntöttek a 2016. évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervben szereplő feladatokról, továbbá arról, hogy mely cégeket/magánszemélyeket
kérjék fel az ellenőrzések elvégzésére.
Hatodik napirendi pontban az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési
jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról hozott döntést a testület.
Hetedik napirendben az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról hoztak döntést, mely módosítással a 2015. évi költségvetési rendelet fő összege
2.009.893.000,- Ft-ról 2.174.764.000,- Ft-ra módosult.

Tizenegyedik napirendi pontban a Csordajárási útra vonatkozó útépítési kérelemről tárgyalt a testület, melyről
egy későbbi testületi ülés során fognak döntést hozni.
Tizenkettedik napirendként a 2015. májusában alakult
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót vitatta meg és fogadta el a testület, majd elfogadták a Helyi Drogstratégiát és Cselekvési
Tervet is.
Tizenharmadik napirendi pont keretében döntöttek az
önkormányzat tulajdonát képező 28,1431 ha nagyságú
földterületeken termelt kukorica értékesítéséről, melynek
értelmében az induló árat 45.000,- Ft/tonna+ÁFA összegben határozták meg.
Tizennegyedik napirendi pontban az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmének helyt adva 500.000,-Ft
támogatást állapítottak meg az alapítvány részére korszerűbb mentéstechnikai eszközök vásárlására.
Tizenötödik napirendben a Hétszínvirág Alapítvány a
Dévaványai Óvodásokért kérelmét tárgyalta a testület,
150.000,-Ft támogatás nyújtása mellett döntöttek.
Zárt ülés keretében döntöttek földhaszonbérleti szerződések meghosszabbításáról, otthonteremtés helyi támogatásáról összesen 1 millió forint összegben. Kijelölésre kerültek a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 10.
számú és a Jéggyár u. 7/1. I. emelet. 3. számú bérlakások
bérlői, továbbá döntöttek kintlévőségek leírásáról 3 esetben, összesen 42.235,- Ft összegben, valamint döntöttek
a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő címben részesülő
személyről.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2016. január
28. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. A 2016. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása.
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a
2016/2017. nevelési évre vonatkozóan.

Nyolcadik napirendi pontban döntöttek arról, hogy a
Gyomaközszolg Kft-vel 6 hónapos időtartamra hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést kötnek.

5. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.

Kilencedik napirendben a temetői díjak felülvizsgála-

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
2015. évi mérleg
Új év elején szokás az előző évet értékelni, kiemelni néhány
fontosabb elemet, meghatározóbb részletet. 2015 a vártakkal
ellentétben nem a pályázati dömping éve volt. A remélt lehetőségekhez képest kisebb méretű és csekélyebb támogatási
összeggel bíró pályázati kapuk jelentek csak meg, de igyekeztünk azokat a legjobb módon kihasználni.
A munkát januárban a katolikus templom helyzetének felmérésével kezdtük, Dr. Kiss-Rigó László Püspök Úrral megegyeztünk az épület felújításának előkészületeiről, amely
alapján elkezdődött a tervezés. Lassú, nehézkes folyamat,
tekintettel arra, hogy országos műemléki védettség alatt áll.
Folytattuk a járda felújítási akciónkat, az elmúlt évben 1.460
méter szakasz kaphatott új burkolatot. Ezzel párhuzamosan
régóta tervezett munkálatokat hajtottunk végre a temetőben,
megújulhatott a ravatalozó épülete és növekedett a szilárd
burkolatú, aszfaltozott utak hossza. A Strandfürdő épületének
tetejére, valamint a Ványai Ambrus Általános Iskola épületére
a gazdaságosságot fokozó napelemes rendszer került, melyhez
32 millió forint Európai Uniós és állami támogatást nyertünk.
Májusban megalakult a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum,
amely működéséhez 200 ezer forintos támogatást nyertünk.
Az egészséges táplálkozás feltételeinek megteremtése érdekében - a jogszabályváltozásokra is figyelemmel - jelentős
eszközfejlesztés került végrehajtásra a Napközi Konyhánál,
közel 7 millió forint értékben. A kertészeti tevékenységünk
működését hűtőkonténer, új vizesblokk és raktár épületek építésével igyekeztünk elősegíteni.
Júniusban bevezetésre került a Babaköszöntő Csomag,
amely minden újszülöttnek járó, a gondozásukhoz hasznos
kellékeket (ruhákat, törölközőt, hőmérőt, stb.) tartalmazó
ajándékcsomag. Az önkormányzat családokat támogató tevékenységét több helyen is elismerték, önkormányzatunkat
először Családbarát Munkahellyé, majd Családbarát Önkormányzattá választották. A díj mellé 1 millió forint támogatást is kaptunk, melyből családi napot rendeztünk meg,
valamint egy családbarát irodai helyiséget alakítottunk ki a
hivatal épületében.
A Dévaványai Református Egyházközösség kérésére önkormányzatunk szakemberei az év első felében az egyházközösséghez tartozó épületek több műszaki hibáját orvosolták, így az új tanévet már korszerűbb körülmények között
kezdhették meg az iskola diákjai. Szeptember 16-án került
felavatásra az okmányirodából kialakított/átalakított Kormányablak, mely megújult környezetben várja már lakosainkat. Felújításra és kialakításra került továbbá a Strandfürdő
és Gyógyászat központi épületében egy szakrendelő, a kapcsolódó váró és kiszolgáló helyiségekkel, ahol a működési
engedélyek megszerzését követően várhatóan ez év tavaszán
kezdhetik meg működésüket a két meglévő (reumatológia,
nőgyógyászat) mellett a fül-orr-gégészet, szemészet, bőrgyógyászat szakrendelések. Kialakításra került a központi
rendelőben egy további orvosi rendelő.
Az őszi hónapokban a dévaványai önkormányzat és intézményei több olyan pályázata is támogatásra érdemesnek bizonyult, melyek a helyi hagyo-

mányok és kultúra ápolására építenek. A Bereczki
Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai munkájához 1.200
ezer forint támogatást nyertünk, míg a Betakarítási Ünnep
megtartására 3.175 ezer forint támogatást ítéltek meg. A művelődési ház eszközfejlesztéséhez további 183 ezer forintot,
míg a Ladányi Mihály Könyvtár projektjéhez 400 ezer forint támogatást kaptunk. A legnagyobb és legszembetűnőbb
változást talán a középiskola és a pedagógiai szakszolgálat
élte meg, ahol több mint 141 millió forintos központi támogatásból energetikai felújítást (hőszigetelést, födémszigetelést, nyílászárócserét) hajtottunk végre. Decemberben 8
alapító település (köztük Dévaványa) és 25 társulni kívánó
Békés megyei önkormányzat részvételével megalakult a
Közép-Békési Centrum (röviden KBC), mely a települési
pályázatok elkészítésében és lebonyolításában aktívan részt
vállaló non-profit gazdasági társaság. Az utolsó hónap közepén műszaki átadásra került városunk biztonsági fokát
jelentősen emelő térfigyelő rendszer. A város több pontján
elhelyezett kamerák a korszerű technikai követelményeknek
megfelelve éjjel-nappal magas minőségben képesek rögzíteni, és több napra eltárolni a közterületen történő eseményeket. A rendszámtáblák leolvasására is alkalmas műszaki
rendszernek köszönhetően a rendőrség figyelemmel tudja
kísérni a településre beérkező és eltávozó autókat, az utcákon zajló eseményeket, az esetleges bűncselekmények elkövetőit és nem utolsó sorban a főtéren lévő műtárgyakat. Az
új évet nagy lendülettel kezdtük meg, december végén több
olyan pályázati lehetőség is megnyílt, mely még tartogathat
számunkra is fontos fejlesztéseket.
Az elmúlt évben többször is igyekeztünk agrárfórumokat, tájékoztató előadásokat szervezni, hogy a támogatási rendszerben
beálló változásokra a gazdák kellőképpen fel tudjanak készülni.
Az eredmények mellett muszáj beszélni a hiányosságokról
is. Tavaly év közepétől megoldatlan eset, hogy szinte egyszerre két háziorvosi praxis is betöltetlenné vált, és a közel húsz
orvossal való egyeztetést követően eddig nem sikerült megoldást találni. Jelenleg ezen körzetekben helyettesítéssel látják
el a betegeket. Továbbra is probléma az országos közútjaink
állapota, melyben egyelőre nem sikerült az előrelépés, de reményeink szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programból lehetőség adódik a helyzet javítására.
Tavaly a képviselő-testület összetételében több változás is
történt, miután előbb dr. Ágoston Sándor képviselő úr, utóbb
pedig Novák Imre képviselő úr nyújtotta be lemondását a pozícióról. Képviselői helyüket Tomasovszky Sándor Lajos és
Vargáné Molnár Tünde független jelöltek töltötték be.
Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt években megváltozott. Számos feladat,
hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Azonban ez közel sem jelenti azt,
hogy az önkormányzatoknak kevesebb feladata lenne, hanem
inkább más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez
kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtérbe. A képviselő- testület szeretné megtartani az eddig elért eredményeket, sőt új szolgáltatásokkal
segíteni az itt elő emberek helyzetének javítását 2016-ban is.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
6. Pályázati biztosíték:
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
adásához köti, amelynek összege a vételár 10%-a. A
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város
2. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat
Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142tulajdonát képező ingatlanok értékesítése
49564855-56551002 számú számlájára kell átutal3. Pályázat tárgya: A Dévaványa, Árpád u. 6., az Árnia az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlati bizpád u. 8., az Árpád u. 41., a Bem J. u. 13. és a Könytosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az
ves K. u. 11. szám alatti ingatlanok értékesítése.
eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés alá4. Ajánlat benyújtásának határideje:
00
írásával egyidőben a vételárba beszámításra kerül.
2016. január 19. 9 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3.
3. épület 3. számú irodája
épület 3. számú irodájában Feke László műszaki
módja: személyesen vagy postai úton
irodavezetőtől.
5. Az ajánlati kötöttség időtartama:
8. Részletes pályázati kiírás átvehető: Díjmentesen,
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajándokumentáció formájában a Dévaványai Közös
lattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredÖnkormányzati Hivatal 3. épület 3. számú irodájáményhirdetéstől számított 60 napig tart.
ban 2016. január 4-től ügyfélfogadási időben.

BESZÁMOLÓ A KAPOTT SZJA 1%-ÁNAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 2014. évi
személyi jövedelemadó 1 % felajánlásaiból 341.736,- Ft
összegű támogatásban részesült.

A kuratórium 9/2015.(XI.11.) Közalap. Hat. alapján
20.000,- Ft támogatást nyújtott a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat programsorozatának megvalósításához.

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány ezúton
kíván eleget tenni az 1996. évi CXXVI. Tv. 6. § (3) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének.

A 10/2015.(XI.11.) Közalap. Hat. alapján a közalapítvány
a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének Dévaványai Csoportját 40.000,- Ft-tal támogatta.

A közalapítvány kuratóriuma 2015. évben a kapott felajánlás terhére a következő támogatásokat adta:

A 11/2015.(XI.11.) Közalap. Hat. alapján a Dévaványai
Polgárőrség Közhasznú Szervezete 50.000,- Ft támogatást
kapott közbiztonsági feladatainak ellátásához.

A 1/2015.(III.27) Közalap. Hat. alapján a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részvételét támogatta az Élesden megrendezésre került Lugosi Mihály Nemzetközi Szépolvasó versenyen 15.000,- Ft-tal.
A 3/2015.(V.27.) Közalap. Hat. alapján a Ványai Ambrus
Általános Iskola tanulóinak Erzsébet táborba való eljutását
(útiköltség) támogatta 44.000,- Ft-tal.
A Közalapítvány Kuratóriuma a 4/2015.(V.27.) Közalap.
határozatban az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola
diákjainak részvételét a káptalanfüredi ifjúsági táborban
60.000,- Ft-tal támogatta.
A „Jó tanuló, jó sportoló” címet a 7/2015.(VI.11.) Közalap. határozatában az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola tanári kara javaslatára három diák részére ítélte meg és
a cím mellett 20.000,- Ft ajándékutalvány jutalomban részesítette őket. Mindösszesen 60.000,- Ft támogatást ítélt meg
erre a célra.

A kuratórium 12/2015.(XI.11.) Közalap. Hat. alapján
30.000,- Ft támogatást nyújtott a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének a Mikulás és Fenyőünnepének megvalósításához.
A kuratórium 13/2015.(XI.11.) Közalap. Hat. alapján
30.000,- Ft támogatást nyújtott a Szügyi Dániel Református
Általános Iskola játékbeszerzéséhez.
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Kuratóriuma ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával közalapítványunkat
támogatták, és felajánlásukkal hozzájárultak céljaink megvalósításához.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy támogatásukkal
segítsék a Közalapítvány további sikeres munkáját!
Adószámunk: 19060600-1-04.
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Köszönettel: Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány Kuratóriuma

TISZTELT ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZŐS TANULÓK, KEDVES SZÜLŐK!
Városvezetőként jól ismerem középiskolánk eredményeit, módszereit, oktatóit, így bátran merem
ajánlani minden szakmát tanulni vágyó diák figyelmébe. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai
Szakképző Iskolája és Kollégiuma várja a piacképes
szakmákat tanulni vágyó fiatalokat a 2016/2017-es
tanévben is.

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

KÉPZÉSEK:
Szakgimnázium
4 éves érettségivel
záruló képzés
(+1 év szakma)

Szépészet
(gyakorló fodrász)
Vendéglátóipar
(vendéglátás-szervező)
Ügyvitel
(ügyviteli titkár)
Kereskedelem
(kereskedő)

Szakközépiskola

Érettségi felkészítő

2 éves, OKJ
végzettséget adó,
érettségire épülő
képzés

3 éves OKJ
végzettséget adó képzés

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

Felnőttoktatás

Érettségire felkészítő képzés szakmunkások számára
(2 év nappali, esti, levelező Ügyviteli titkár
tagozat)
Kereskedő
Gyakorló fodrász

*Ezen hiányszakmák esetén a tanulók szakiskolai ösztöndíjban és más juttatásokban is részesülhetnek.
Kollégium: Minden tanuló számára kollégiumi elheValljuk, hogy a képzésekre jelentkező diákok a
lyezést biztosítanak. 3-4 ágyas kényelmes, jól felszerelt fenti szakmai ismeretek és érettségi tudás melszobákban pihenhetnek a tanulók. Színes szabadidős lett tisztességet, becsületet, pontos, precíz muntevékenységek, sport rendezvények szolgálják a tanu- kát tanulnak.
lók délutáni, esti kikapcsolódását.
Szakmai gyakorlat: Dévaványa és környéke jelentősebb vállalkozóival és vállalkozásaival áll kapcsolatban iskolánk, ahol az eredményesen vizsgázó tanulók a szakmunkásvizsga után munkát is vállalhatnak.

Célunk, hogy a helyi és környékbeli diákoknak
olyan képzéseket biztosítsunk, mellyel helyüket
megtalálják és megállják a világban, olyan stabil alapokat szereznek, melyekre a mai kor követelményeinek megfelelve időben építkezhetnek
tovább.

Miért pont Dévaványa?

Az iskola elérhetőségei: 66/585-110 vagy 66/218A szakmai és érettségi vizsga- illetve kiemelke- 907, 20/293-29-83, 20/293-31-63, devavanya.gyszc@
dő versenyeredmények, városi, térségi, megyei, gmail.com, devavanya@gyszc.hu, honlap: dvki.suországos rendezvényeken szereplő diákok, főis- linet.hu és Facebook: Dévaványai Középiskola.
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DÉVAVÁNYA ÉRTÉKEI - FELHÍVÁS
A Települési Értéktár Bizottság,
a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája segítségével és
támogatásával „DÉVAVÁNYA ÉRTÉKEI” címmel egy kiállítás keretében
b szeretné megismertetni a lakossággal a már feltárt és feltárásra váró
értékeinket.

A rendezvény ideje:
2016. január 22. péntek 15 óra.
A rendezvény helyszíne településünk egyik
kulturális és épített értéke:
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény.
Az esemény összekapcsolódik a Magyar Kultúra Napjával,
így kulturális értékeink színpadi bemutatására is sor kerül.
Szeretnénk, ha a lakosság is csatlakozna értékgyűjtő tevékenységünkhöz. Ha bárkinek van olyan gyűjteménye, munkája, hobbija, alkotása, vagy tud ilyenről, hogy ismerősei,
baráti körében, családjában van ilyen, kérem jelezze felénk.

OVI - KUKK!
Szeretettel hívjuk és várjuk
Január 20-án szerdán 15.30-17.00-ig
a KÖNYVES KÁLMÁN utcai MESEVÁR óvodába
a 2 és 3 éves kor közötti
leendő óvodásokat, bölcsődéseket
és szüleiket.
Látogassanak

el

hozzánk,

hogy

személyesen szerezzenek tapasztalatot
intézményünkről és megismerkedjenek
az óvónénikkel, dajka nénikkel!
Erre az alkalomra kérjük, hogy váltócipőt
hozzanak magukkal!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az értékek rövid leírással, a bemutatandó érték fotójával,
hanganyagával esetleg videójával, illetve valós megjelenítésben kerülnek kiállításra.
A Nemzeti Művelődési Intézet a Hagyományőrző Nők
Egyesületét bízta meg, hogy gasztronómiai értékeink bemutatásával adjon keretet a rendezvénynek. Keressük azon
csoportokat, szervezeteket, egyesületeket, lakostársakat, akik
gasztronómiai értékeink összegyűjtésében tudnak segíteni.
Pl: régi receptek, régi szakácskönyv, csak vidékünkre, illetve
kimondottan Dévaványára jellemző ételeinket.
Van érdekes, értékes gyűjteménye? Szépen kézimunkázik?
Valamilyen művészi tevékenység a hobbija, illetve a mestersége? Művelője valamilyen kismesterségnek? Kézműveskedik?
Olyan vállalkozása van, amely kiemelkedő értéket képvisel
a közösség szempontjából? Vállalkozásával, tevékenységével
gazdagítja városunk turisztikai értékeit?
Keressük az értékmegőrzés szempontjából kiemelkedően
fontos rendezvényeket, programokat, illetve ezek szervezőit.
Hogy valaki részt vegyen értékeink feltárásában, nincs korhatárhoz kötve. Szeretettel várjuk az ifjabb korosztály ötleteit, javaslatait az értékeink feltárásában, összegyűjtésében.
Ötletével, javaslatával keresse:
- a Települési Értéktár honlapját (www.ertektar.damk.hu),
- Értéktár Bizottságot: vneolahiren48@gmail.com email címen,
- Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményt,
- Ladányi Mihály Könyvtárt.

KÖSZÖNJÜK!
A Vakok és Gyengénlátók Egyesületének
Körzeti Csoportja klubfoglalkozás keretében
megismerkedett Dévaványa történetével.
Ismeretterjesztő anyagot készítettünk, majd
szellemi vetélkedőt rendeztünk „Dévaványa
története” címmel. A vetélkedőre 3 fős csapatok alakultak.
A csapatok kiváló felkészültségről tettek tanúbizonyságot.
A nyertes csapat tagjai Vad Zsigmond, Vad Tibor és Bodnár Irén.
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány támogatta rendezvényünket, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk.

Települési Értéktár Bizottság
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Süle László körzeti csoportvezető

RETRO SZILVESZTER – 2015. DECEMBER 31.

KARÁCSONYI EBÉD A CIVILHÁZBAN

Sikeresen lezajlott a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesületének retro szilveszteri bálja.

2015. december 19-én év végi záró ebédet tartott
a TÉDE, melyre minden tagját szeretettel meghívta
a vezetőség. Mint minden évben most is már kora
reggel hozzáfogtunk a hagyma és a krumpli pucolásához. Közben megérkeztek a szakácsok Kiss
Károly alpolgármester és Földi Imre képviselő is.

December utolsó hetében már javában zajlottak a
munkálatok. Sütöttünk, főztünk, dekoráltunk, szervezkedtünk, hogy remekül és felejthetetlenül sikerüljön az
év utolsó napja.
Hamar elkeltek a vacsorajegyek, 116-an mulattunk
együtt aznap este. Véleményem szerint mindenki jól
érezte magát, erről tanúskodik az is, hogy az utolsó
vendég 5 órakor távozott a Vadászházból.
18 órára érkeztek a vendégek, az estét ünnepi köszöntővel nyitottuk meg. Ezután feltálalásra került a menü, mely
tárkonyos raguleves, hidegsültek, saláták és különböző
rétesek voltak. Vacsora közben tombolajegyeket lehetett vásárolni, melyek gyorsan el is fogytak. Ezt követte
DJ. SzakY retro diszkója, mely nagy sikert aratott fiatalok
és idősebbek körében egyaránt. Éjfélkor tűzijátékkal, hurka kolbásszal, pezsgővel köszöntöttük az újévet. A tombolasorsolás már 2016-ra esett, a fődíj egy kismalac volt,
de számos egyéb értékes tombolatárgy is gazdára talált.
Összességében elmondhatjuk, hogy a dévaványai embereknek szüksége van néha hasonló megmozdulásokra,
és nemcsak szilveszterkor, hanem az év többi napján is.
Szeretettel várunk mindenkit elkövetkezendő rendezvényeinkre, melynek részleteivel hamarosan jövünk…

Már évek óta ők főzik nekünk a finom csülökpörköltet. A délelőtt folyamán ellátogatott hozzánk a
polgármester úr is. Sajnos az ebéden nem tudott
ott lenni, de elhozta jókívánságát mindannyiunknak, és tombolatárggyal segítette az egyesületet.
Lassan gyülekeztek a meghívott vendégek és a
tagok. A legnagyobb örömünkre, sok képviselő elfogadta a meghívásunkat. A tagok közül is sokan
megjelentek. Délben megkezdődött a megnyitó.
Legelőször, egyperces néma csenddel emlékeztünk elhunyt tagtársunkra. Majd Kozma Bálintné
a TÉDE elnöke, köszöntötte a megjelent vendégeket: Mile Lajos alpolgármestert, Kiss Károly alpolgármestert, Kanó József, Földi Imre és Németi
József képviselőket, családjukat és könyvelőnket
Tóth Editet. Majd a zenészeket: Kádár Ferencet és
Tóth Istvánt. Külön megköszönte a szorgosan tevékenykedő asszonyok munkáját: Feke Istvánné,
Kovács Károlyné, Bukváné Margitka, Tóth Lajosné, Kürtiné Ica néni, Szalai Ferencné, Horváth
István. Utoljára hagytam Tóth Ferencnét, aki nem
kímélve erejét, fáradtságát, egész héten készítette
az asztali díszeket, sütötte a süteményeket, ezért a
tagság nevében is szeretném megköszönni munkáját. Sokáig szeretnék még dolgozni vele.
Ebéd után zene, tombola húzás következett.
16-órakor fáradtan, de jókedvűen indult haza mindenki.

Az est támogatói: Juhász István – Gyomaendrőd,
Tóth Lajos, Bogya Lajos, id. Harsányi János és felesége, Berta Edit, Lovász Zoltán, Valánszki Róbert, Kiss
Károly és felesége, Somogyi Lajos és felesége, Szatmári Tibor és családja, Ladjánszki Ferencné, Szűcs Lajos
és családja, Nyilas Attila és családja, Hagyományőrző
Nők Egyesülete, Gyányiné Vincze Róza, Botos Andrásné, Balog László és családja, Tánczos László, továbbá
köszönjük mindenkinek, aki tombolatárggyal támogatta egyesületünket.

Írásomat, egy idézettel szeretném zárni:
„Kívánd amit mai nap gondoltál,
legyen holnap s holnapután,
kívánj igazi ünnepet
kívánj igazabb életet”.
Én pedig boldog új esztendőt kívánok dévaványa lakosainak.

Balog Lászlóné
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének elnöke
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Tisztelettel: Kozma Bálintné
a TÉDE elnöke és a vezetősége

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK: WWW.BEKESIJARASOK.HU
A Gyomaendrődi Járási Hivatal a 2016.
január 1-jétől bekövetkező jogszabályi
változások,
induló
programok,
aktualitások közül az alábbiakra hívja
fel a Tisztelt Ügyfelek figyelmét:

500,-Ft, két kiskorú gyermeket
a háztartásban nevelő törvényes
képviselő esetén a kiskorú gyermek
magánútlevele kiadásának illetéke
1250,- Ft.

A Kormányablak Osztály tevékenységét
érintő változások:

3. Az útdíjmentességi nyilvántartás vezetése új feladatként jelentkezik a
kormányablakban
4. Új kormányablak hatáskörök jelentek
meg január 1-jétől, melyek közül a
legfontosabbak:

1. Új, elektronikus tároló elemet (chip) is
tartalmazó személyazonosító igazolvány
kiadása történik a kormányablakban
január 1-jétől a korábbi személyazonosító
igazolvány helyett.
2. A közigazgatási rezsicsökkentés
kapcsán január 1-jétől bekövetkezett
illetékváltozások:
a)
illetékmentes
kizárólag
a
hatóság
jogszabálysértő,
hibás
vagy
elmulasztott
bejegyzése
miatt
kezdeményezett
elsőfokú
közigazgatási hatósági eljárás,
b) illetékmentes a vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos eljárás,
c) illetékmentes a személyazonosító
igazolvány és a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya)
kiadására irányuló eljárás,
d) illetékmentes a családi állapot
változásból eredő névváltozás miatt
indult eljárás,
e) illetékmentes az eltulajdonított
okmányok pótlására irányuló eljárás,
f)
illetékmentes
a
mozgásában
korlátozott
személy
parkolási
igazolványával kapcsolatos eljárás,
g) illetékmentes az oktatási igazolvány
kiállítása,
h) illetékmentes a gépjárművezetői
engedély kiadása az első kiadás
alkalmával,
i) útlevél ügyintézés esetében a három
vagy több kiskorú gyermeket a
háztartásában
nevelő
törvényes
képviselő esetén a kiskorú gyermek
magánútlevele kiadásának illetéke

a) Azonnal intézhető ügyek:
- az állandó személyazonosító igazolvány
tároló eleme adattartalmának ellenőrzése,
- a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és
aláírás-felvételezés szabályairól szóló
kormányrendelet (a továbbiakban: Szig.
R.) szerinti állandó személyazonosító
igazolványhoz tartozó PIN kód, az
elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód
létrehozása és cseréje, a visszavonási
jelszó cseréje, valamint a blokkolódott
PUK kód feloldása,
- a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 29/C. §
(3) bekezdése szerinti e-aláírási
funkcióhoz
tartozó
szolgáltatási
szerződés
megkötésével,
új
tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány
visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.ben előírt feladatok,
b) Továbbítás céljából előterjeszthető ügyek:
- a családi pótlék (nevelési ellátás,
iskoláztatási támogatás) folyósításának
lemondásáról tett nyilatkozat és annak
visszavonása,
- kérelem az egészségügyi szolgáltatásra
való
jogosultság
kezdetére
és
megszűnésére vonatkozó bejelentés
ellenőrzése érdekében,
c) azon ügykörök, amelyekre a benyújtott
kérelem
ügyintézési
állapotára vonatkozó tájékoztatás a
kormányablakban biztosítható:
- gyermekgondozást segítő ellátásra
való jogosultság megállapítása iránti
kérelem,
- gyermeknevelési támogatásra való
jogosultság
megállapítása
iránti
kérelem.
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A Foglalkoztatási Osztály közleménye:
Indul a „Nők 40+” elnevezésű központi
munkaerő-piaci program.
A program célja az álláskeresőként
nyilvántartott és döntően koruk miatt
elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező
nők
foglalkoztatásának
elősegítése,
ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz
szükséges hiányzó jogosultsági idő
megszerzése.
A program célcsoportjába azok
a legalább 1 hónapja nyilvántartott
álláskereső nők tartoznak, akik:
• 60. életévüket betöltötték, ők jogosultsági idejükre való tekintet nélkül
beléphetnek a programba,
• az 55. életévüket betöltött nők esetében
a legalább 37 év jogosultsági idővel
rendelkező álláskeresők képzik a
további célcsoportot.
A program keretében a munkaadók számára
a célcsoportba tartozó nők munkaviszony
keretében történő foglalkoztatása esetén a
munkabér és a ténylegesen megfizetésre
kerülő szociális hozzájárulási adó együttes
összegének 100 %-a kerül megtérítésre.
A támogatás megállapítása során havi
munkabérként legfeljebb a 2015. évi
garantált bérminimum 120%-a, azaz
legfeljebb 146 400,- Ft vehető figyelembe.
A programmal kapcsolatos további
információ a Gyomaendrődi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán érhető el.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztály
tevékenységét érintő változás:
Tájékoztatjuk baromfitartó és sertéstartó
ügyfeleinket, hogy az MVH 154-2015. és
155-2015. közleménye alapján igényelhető
baromfi és sertés állatjóléti támogatás
igényléséhez szükséges hatósági állatorvosi
igazolást 2016. évben az állattartó telep
fekvése sze-rint illetékes élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi hatáskörében
eljáró megyei kormányhivatal adja ki. (Békés
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földművelésügyi Főosztálya
5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.)
Az igazolás kiadásához továbbra is
változatlanul szükséges a telepet ellátó
állatorvos és az állattartó nyilatkozata, az
állattartás állatjóléti és állategészségügyi
előírásoknak való megfeleléséről.

A VOX HUMANA VEGYESKAR
ARANYVASÁRNAPI HANGVERSENYE
Hagyományainkhoz híven idén is, 2015. december 20-án karácsonyi koncertet tartottunk a római
katolikus templomban. 17 órára zsúfolásig megtelt
a templom. Dévaványa lakossága már várja, számít
erre az ünnep előtti szívet-lelket melengető, feltöltődést nyújtó programra. Műsorunkat a kórusirodalom legszebb karácsonyi dalaiból állítottuk össze,
melyet idén a művészeti iskola népi énekes tanszak
növendékei színesítettek népi karácsonyi dalokkal
az Ahhozképest népzenei együttes kíséretével.
Koncertünkkel, mint mindig, most is segítettük az
emberek, családok ünnepre való ráhangolódását.
Kórusunk először jelent meg az egységes, téli fellépő pelerinben, melyet a Nemzeti Együttműködési
Alap által meghirdetett működési pályázaton nyert
támogatásból tudtuk megvásárolni.
Kürti Ignácné
Vox Humana Kórus Egyesülete elnöke

FELHÍVÁS A KAZINCZY-ANYANYELVI VERSENYRE
A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre 8. alkalommal
hirdeti meg a Kazinczy-anyanyelvi versenyt a dévaványai általános (3-8. osztályos) és középiskolás tanulók
számára.
A verseny témája: Móricz Zsigmond élete és művei,
Dévaványa története.
A verseny 3 fordulóból áll. Az első két fordulóban
feladatlapokon kell a kérdésekre válaszolni. A III. forduló, egyben a döntő, a múzeumban lesz. Ez az első
két forduló feladataira épül, kibővítve újabb érdekes
kérdésekkel.
Nevezni két fős csoportoknak lehet. Az első forduló
feladatlapjáért 2016. február 22-től lehet jelentkezni
a múzeumban, vagy a magyartanárotoknál! A jutalom: egynapos múzeumi kirándulás a korcsoportok
(3-4., 5-6., 7-8. és középiskolások) első helyezettjei
számára.
Várjuk jelentkezéseteket, és jó munkát kívánunk!
A szervezők: Váradi Andrásné és Sándor Tünde

V. KÁDÁR FERENC ORSZÁGOS NÉPZENE ÉS NÉPTÁNCVERSENY
2015. december 5-én és 6-án, ötödik alkalommal
került megrendezésre Dévaványán az

V. Kádár Ferenc
Országos Népzene és Néptáncverseny.
Az idén Békés megyéből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Csongrád megyéből és Jász-Nagykun Szolnok
megyéből érkezett 110 énekes, 105 hangszeres és 80 táncos. A rendezvény szellemisége Kádár Ferenc munkásságát hordozza, melyet egy villanás erejéig ükunokái is megjelenítettek a megnyitó színpadán, Kádár Kolos éneke és
Kádár Katica - Kádár Kende tánca által.
Ez a magas részvételi szám – rendezvényünk színvonalas lebonyolítása mellett - annak is köszönhető, hogy a
zsűrizési feladatra olyan elismert szakembereket sikerült
rendezvényünk mellé állítani, kikre országos szinten felfigyeltek.
Úgy mint:
Strack Orsolya néptánc pedagógus - koreográfus, a
Népművészet Ifjú Mestere, örökös aranygyöngyös
táncos
Kácsor István néptánc pedagógus - koreográfus,
a Nyírség Táncegyüttes művészeti vezetője

Falusi László – népzenész – népzenetanár
Juhász Erika népdalénekes a Nyíregyházi Főiskola
Ének Tanszékének adjunktusa a KÓTA tagja
Majorosi Tímea – népdalénekes
Külön öröm számunkra, hogy a dévaványai énekeseket, hangszereseket és táncosokat kilenc arany, egy
ezüst, egy bronz minősítéssel, valamint három különdíjjal jutalmazta a zsűri.
Rendezvényünk szakmai szervezését a Dévaványai
Folkműhely Egyesület végezte a kiszolgáló rész koordinálását pedig a Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete. Rendezvényünket a NEMZETI KULTURÁLIS
ALAP, Dévaványa Önkormányzata és civil szervezetek
támogatták.

Birinyi József - népzenész, népzenekutató, a Magyar
Kórusok,
Zenekarok és
Népzenei Együttesek
Szövetsége - a KÓTA társelnöke
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EGÉSZSÉGTUDATOSAK LETTÜNK!
Iskolánk is részt vett abban az akcióban, amelyet a Növényi Norbert Tehetséggondozó Alapítvány hirdetett meg a „Jövőt gyermekeinkkel
tervezzük!” projekt keretében.
Az akció során minél több tanulónak, szüleiknek, nagyszüleiknek kellett kitölteniük egyegy internetes adatlapot. Ezen az internetes felületen mindenki ellenőrizhette, hogy jelenlegi
szokásai hogyan befolyásolják egészségi állapotát, és minden kitöltő egy személyre szabott
egészségtervet is kapott.
A program szervezői ajándékokkal jutalmazták azokat az iskolákat, ahonnan a legtöbb kitöltött adatlap beérkezett.
Iskolánk diákjai, dolgozói és támogatói olyan aktívak voltak,
hogy mi is a jutalmazottak közé kerültünk. Egy egész napos kirándulást nyertünk, és egy húszezer forint értékű sportszercsomagot.

Iskolánk ötven tanulójáért és kísérőikért december 10-én busz érkezett. A békéscsabai Csaba Parkba vittek bennünket. Tízórait, majd később ebédet is kaptunk, forró teát, gyümölcsöt.
Közben sokféle programon vettünk részt. Kipróbáltuk a felnagyított disznótoros eszközökből
kialakított játszóteret, sétáltunk a tanösvényen,
megnéztük a kolbászmúzeumot, volt ugrálóvár,
sokféle sportverseny, játék.
A nap során Növényi Norbert is a gyerekek között volt, végül ő adta át a nyertes iskoláknak a
jutalmat.
Szép napot töltöttünk együtt, köszönjük a lehetőséget!
(Az egészségnapon készített képek megtekinthetők iskolánk
facebook oldalán: www.facebook.com/ambrusiskola/)

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CITERAZENEKAROK 17. TALÁLKOZÓJA
Mezőtúron rendezték meg 2015.12.13-án a Gyermek
és Ifjúsági Citerazenekarok 17. találkozóját, ahol két
Dévaványai zenekar is sikeresen szerepelt. A Folkműhely
Egyesület által delegált Sóvirág Citerazenekar Csallóközi dallamokkal örvendeztette meg a közönséget és a zsűrit.

A Mákvirág Citerazenekar ezen az alkalmon Országos
Népzenei minősítést is kért. A KÓTA társelnöke Birinyi
József által vezetett zsűri arany minősítéssel jutalmazta a
zenekar játékát, melyhez ezúton is gratulálunk a gyermekeknek és fiataloknak egyaránt.

MEGHÍVÓ
A Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2016. március 12-én 19 órai kezdettel megrendezésre kerülő

MŰVÉSZETI BÁLJÁRA
Helyszín: művelődési ház színházterem
Belépő ára: 3.000.-Ft
Támogató jegyek: 500.-, 1.000.-, 2000.-Ft-os
címletekben kaphatók.
A jó hangulatról, állandó zenekarunk:
Pocsai László és zenekara gondoskodik
Tombola felajánlásokat szívesen fogadjuk és szeretettel
megköszönjük!
Az est teljes bevételét a művészeti iskolában tanuló
gyermekek javára fordítjuk!
Érdeklődni, illetve helyfoglalás:
a művészeti iskola irodájában. Tel.: 20/773-9693
Dévaványai Hírlap - 11. oldal

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

15. SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPELTÜNK

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
FOGYATÉKKAL ÉLŐK
SZÁMÁRA SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLAT
Alapvető személyes szükségleteket kielégítő szolgáltatásokhoz, közintézményekhez, közösségi helyekre való elszállítás biztosítására.
•
•
•
•
•
•
•

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

Szállító szolgáltatás kiterjed:
A közszolgáltatásokhoz, valamint az
egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb
szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése
érdekében történő személy szállítás. Pl. polgármesteri hivatal, gyámhivatal, munkaügyi
központ, NAV, társadalombiztosítási szervek,
bíróságok, rendvédelmi és más hatóságok,
háziorvoshoz, szakrendelésre, munkaképesség csökkenést véleményező és egyéb
felülvizsgáló szakorvosi
bizottságokhoz,
gyógytornára, gyógymasszázsra, fizikoterápiára, uszodába, fodrászhoz, kozmetikushoz,
nappali ellátást nyújtó intézménybe, családsegítő és gyermek jóléti szolgálathoz, alsóközép vagy felsőfokú oktatási intézménybe,
átképzést biztosító intézménybe, könyvtárba,
múzeumba, kulturális, szabadidős és sport
rendezvényekre, érdekképviseleti szervekhez, leendő vagy már meglévő munkahelyre,
postára, bankba, bevásárló központokba és
önkiszolgáló boltokba, egyéb a fogyatékossággal kapcsolatos helyekre (pl. látszerész,
segédeszköz szakboltokba, stb.)

Személyszállítás térítési díja fogyatékkal
élők számára: 70.- Ft/km.
Személyi szállítást igénybe vehetik nem fogyatékkal élők is, ebben az esetben a térítési
díj: 110.- Ft/km.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybevevőket, hogy minden esetben szerződéskötés
szükséges a szolgáltatások igénybevevőivel, ezért a személyi szállítás igényét előzetesen néhány munkanappal jelezni szíveskedjenek személyesen vagy telefonon.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS u. 44.
(Családsegítő Szolgálatban)

Tel.: 66/483-010,
06-20/770-7315

A Dévaványai Múzeumbarátok Köre
2000. december 1-jén megtartott alakuló
ülésen jött létre a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény épületében. A kör célja
a város szellemi, kulturális, tárgyi és építészeti értékek feltárásának, felkutatásának,
tudományos feldolgozásának, megóvásának és szükség esetén helyreállításának
előmozdítása, megőrzése. Fontos feladatának tekinti a múzeumbaráti kör a feltárt
értékek közkinccsé tételét, rendezvények
szervezését, kiadványok megjelentetésének támogatását.
December 7-én műsoros, zenés születésnapi ünnepséget szerveztünk. A Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjainak és énekkarának kedves kis műsora igazi karácsonyi hangulatot varázsolt a terembe. Aki
eljött, megtisztelt bennünket, ünneplőbe
öltöztette a szívét erre a délutánra. Váradi Andrásné Ilonka és Tóbiás Gáborné
köszöntő szavai után gyönyörű verseket
mondott a Dévaványai Középiskola két
tanulója. Nagy László a múzeum néprajzosa, érdekes, hangulatos kis előadással
kedveskedett nekünk a „Sárréti hangszeres pásztorhagyományok” világából. Népi
hangszereken közreműködött: Kádár
Ferenc és Nagy András. Minden vendégünknek apró ajándékkal kedveskedtünk
az ünnepi alkalomból. Közös zenélés,
éneklés után, együtt fújtuk el a szülinapi
gyertyákat, és együtt fogyasztottuk el a
finom tortát.
Visszaemlékeztünk, nosztalgiáztunk,
mi- minden történt a 15 év alatt. Mennyi
mindennel gazdagodtunk, ami nem mérhető pénzben.
Rengeteg szép emlékünk született.
Előadások, hangulatos kirándulások,
különböző műsorok emléke, főzés, szalonnasütés, kalácssütés, táborok, vetélkedők, batyus bálok, múzeumkerti estek,
nagy beszélgetések, nevetések, felidézett
mondások, szavak, arcok, hangok, és
még sorolhatnám. Büszkén, boldogan
őrizzük nagyszüleink, idősebb, tapasztaltabb tagjaink, barátaink írásait, szavait,
meséit, történeteit, élettapasztalatait.
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Nem igazán az számít, hogy hány évesek vagyunk, hanem az, hogy hogyan teltek el ezek az évek. Öröm látni egy-egy
foglalkozáson a generációk találkozását. A
csillogó, rácsodálkozó gyermekszemeket,
a türelmes, szorgos, segítőkész idősebbeket, azokat a jóságos tekinteteket.
Az emberek életében szerintem az idő,
az egészség, a család és a barátok a legfontosabbak. Igazán boldog lehetek, hogy
ilyen kis csapatunk van. Előfordul a rohanó világunkban, hogy néhányukkal ritkábban találkozunk, de tudjuk, ha kell, számíthatunk egymásra. Legyen az egy kreatív
ötlet, egy jó tanács, egy tepsi kalács, egy
kertjükben megtermelt termés, egy vetélkedő, akár egy jó hangulatú műsor.
Hálások lehetünk mindazoknak, akik létrehozták ezt a múzeumot, gazdagították,
csinosították ezt a gyűjteményt. Közülünk
mindenki kivette a részét ebből valamilyen
formában. Jó ide tartozni, jó idejárni. A
helynek is varázsa van.
Köszönettel tartozom a múzeumbarátok
minden tagjának a 15 évért, a kitartásáért, a munkájáért. Köszönettel tartozom
a DÁMK vezetőségének, a múzeum dolgozóinak, az önkormányzatnak, a segítőinknek, támogatóinknak azért, hogy itt,
együtt ünnepelhettünk.
Az ünnep az együttléttől lesz tökéletes,
attól, hogy egymásra mosolygunk, hogy
érdeklődéssel meghallgatjuk egymást,
hogy türelmesen bevárjuk a lassúbbakat,
hogy együtt játszunk, együtt nevetünk, és
együtt emlékezünk azokra, akik már nem
lehetnek velünk. Az ünnep az összetartozás, az összebújás, a megölelés, a biztonság mesebeli hangulata. Az ünnep attól igazi, hogy észrevesszük egymásban a csodát.
Létszámunk közel 100 fő, amelynek nagyon örülünk, de várjuk, szívesen fogadjuk az újabb belépőket, a leendő múzeumbarátokat minden korosztályból.
Köszönjük a sok támogatást és segítséget, amit az elmúlt években kaptunk.
Reméljük, hogy az elkövetkező éveket is
hasznosan, tevékenyen, együttműködve
tölthetjük el!
Tóbiás Gáborné
múzeumbarátok köre elnöke

AZ ÉN KARÁCSONYOM
RAJZPÁLYÁZAT
A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat által kiírt rajzpályázat sorozat második kiírására 33 mű érkezett. Az „Én karácsonyom” címmel
nagyon szép és kreatív pályázatok
érkeztek hozzánk. A rajzok nagyon
szépen tükrözték azokat a történéseket és kívánságokat, melyet a rajzolók
szerettek volna ha karácsonykor valóra válik. Az értékelésen ismételten
többen voltak jelen és a legtöbb szavazatot kapott művek lettek díjazva.

EGY DOBOZNYI SZERETET
„Adni jó” szoktuk idézni a mondást
ilyenkor karácsony tájékán. Adni szükséges is, hiszen sok a rászoruló. A tapasztalat az, hogy év vége felé többen
és többet gondolnak másokra. Ilyenkor
nagyobb az ajándékozási kedv.

Szolgálatunk immár negyedik alkalommal hirdette meg az „Angyalok a
földön járnak” elnevezésű karácsonyi
cipős doboz akcióját. Felhívásunkra az
idén tartós élelmiszer adományok is
érkeztek. A felajánlásokat 22 rászoruló
A pályaművek a szolgálat kö- család részére szolgálatunk közösségi
zösségi termében megtekinthető- termében 2015. december 18-án, ünek 2016. január 29-ig. Minden ér- nepélyes keretek között adtuk át.
deklődőt szeretettel várunk!
Ezúton köszönjük a felajánlásokat!
A három kategóriában az alábbi diEmlékezz! Minden egyes pillanatban, amikor magadnak jót teszel és ebből
ákok részesültek oklevél és tárgyi dí- más is részesül, hozzájárulsz ahhoz, hogy jobb legyen a világ!
jazásban:

Kajla Csilla
1-2. osztályosok:
I. helyezett: Nyúzó Dorina Vanda
MIKULÁS
II. helyezett: Feke Dominik
III. helyezett: Gyebnár Róbert
2015. december 4-én
Különdíjasok: Giricz Dorina
délután
3 órakor a CsaládBazsó Nikoletta
3-4. osztályosok:
I. helyezett: Papp Vivien
II. helyezett: Rizmann Erika
III. helyezett: Agárdi Réka
Különdíjas: Bak Virág
5-6 osztályosok:
I. helyezett: Németh Noémi
II. helyezett: Dékány Beatrix
III. helyezett: Szekeres Anett
Különdíjas: Juhász Máté
A pályázat támogatásához a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány
járult hozzá, amit ezúton is köszönünk.
Bogya Istvánné Telephelykoordinátor

VÁRÓ ÜNNEPSÉG

segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai a
gyönyörűen feldíszített
városi karácsonyfa és
adventi koszorú mellett,
izgatottan várták a város
aprajával és nagyjával
a MIKULÁS érkezését. Várakozásunk nem
volt hiábavaló, hiszen a
nagyszakállú igaz nem
rénszarvas húzta szánon,
hanem lovas fogaton hamarosan megérkezett körünkbe. Hatalmas zsákját megtömte édességgel és ezzel hálálta meg a
gyerekeknek a róla szóló dalocskák és versek előadását. Egy talpraesett
kisfiú, akinél éppen ott volt a hangszere hegedűjátékával kedveskedett
neki. A vállalkozó kedvűek utazhattak a Mikulás lovasfogatán. A várakozás és ünneplés alatt a résztvevők a Liker Pékség jóvoltából frissensült kalácsot majszolhattak és mellé a Váradi Étkezetési Bt. nagyon
finom, forró gyümölcsteáját kortyolgathatták. A hangulat fokozására a
művészeti iskola munkatársai biztosítottak zenei aláfestést. Ezúton köszönjük minden támogatónak, hogy egy kellemes délutánt tölthettünk
együtt a Mikulással.
Pesztránszki Ferencné családgondozó
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SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK
EGYESÜLETE

Gyányi István 1925.12.09.
Édesanyja Gyányi Rozália, édesapja Szántó Pál,
akiknek a házasságából öt gyermek született, három
fiú és kettő lány. Pista bácsi volt a második a családban. Egy testvére még él, akivel tartja is a kapcsolatot.
Nagyon szereti a kisgyerekeket. A Könyves Kálmán
utcai óvodába menet több kisgyermek is szívesen diskurál vele. Zsebében mindig lapul egy-egy cukorka,
hogy tudjon adni belőle.
Ködmönösön járt iskolába, négy elemit végzett el,
majd cselédnek kellett állnia, hogy ezzel is hozzájárulhasson a családi bevételhez. Elég nehéz körülmények között éltek szüleivel, testvéreivel együtt, de a
szorgalom és a szeretet összekovácsolta a családot.
1944-ben kellett bevonulnia katonának. Grazban,
majd Romániában is hadifogságban töltött el időt, de
3 év múlva hazajöhetett.
1947-ben házasságot kötött Purgel Máriával, akivel
már gyerekkoruk óta ismerték egymást. Abban az időben alakult Nagykunsági Állami Gazdaságnál kezdett
el dolgozni, egyike volt az alapító tagoknak. A munka
mellé abban az időben lakást is tudtak biztosítani azok
részére, akik életcélul tűzték ki ezt a munkahelyet. 44
évet töltött el a gazdaságban különböző munkakörökben, volt takarmányosztó, állatgondozó, stb. Nagyon
szerette az állatokat, kiváltképpen a lovakat, viszont
a jobb kereset reményében nyugdíjazásáig kubikusként dolgozott.
A család a gyerekek születésével lett igazán teljes és
egész, mikor 1949-ben megszületett első lánya Marika. Őt, még egy lány Magdika, és három fiú testvér
István, Lajos és Gyula követte. Pista bácsi a 12 unoka
22 dédunoka szeretetreméltó nagypapája.
1956-ban házat vásároltak egy nagy kerttel a Könyves Kálmán utca és Viharsarok utca sarkán. A diófa, a
fügefa, a többi gyümölcs és az ott termett zöldség elegendő volt a konyhára is. 1983-ban felesége meghalt.
Sokat beszélget az ismerősökkel, sokan ismerik és
szeretik közvetlensége miatt. Szerencsére nem sokat
betegeskedik, mint mondja „a jó humor a betegség
ellenszere”.
További hosszú boldog életet kívánunk neki!

LEGYEN
EGY VIDÁM ESTÉNK!
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
egy TÉLBÚCSÚZTATÓ vacsorával egybekötött,
vidám, zenés, táncos estre.

Időpont: 2016. február 13. (szombat) este 19 óra
Rendezvény helye: VÁRADI Bt. Dévaványa
Széchenyi u. 1. sz. (Napközi konyha)

MENÜ:
-Raguleves
-Vegyes sültek körettel, savanyúsággal
-Finom házi sütemények

Részvétel ára: 2000 Ft/fő

Zenét szolgáltat:
Kosik Péter szarvasi zenész

Hívja ismerőseit, barátait, baráti társaságát!
Tombolatárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk!

Jelentkezési határidő:
2016. február 10. szerda
Érdeklődni és jelentkezni:
Varga Istvánné: 06/70 943 90 01 ill. 484 – 275
Nagy Imréné: 06/70 239 62 22

KITŰNŐ ZENE, TÁNC,
TOMBOLA, JÓ HANGULAT!

Balogh Aranka
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SAKK
VIII. SZUCHARDA GYULA EMLÉKVERSENY, MEZŐBERÉNY
Az idei verseny felső értékszámhatárát 2000 pontban állapították meg.
Ezzel az erősebb játékosokat távol tartották a rendezvénytől - így nem tudtam megvédeni tavalyi elsőségemet. Egyesületünket ketten képviselték.
Feke Nándor a tizenkettedik, míg Fehér Miklós a tizenkilencedik helyen végzett. A 14 év alatti játékosokat külön is díjazták, itt Feke Nándor
harmadik lett.
XV. BÉKÉSSZENTANDRÁSI RAPID VERSENY
Negyvenhat versenyző kezdte el a kilenc fordulós 15-15 perc gondolkozási
idejű versenyt, köztük négyen voltunk Dévaványáról. E sorok írója az első
helyért küzdött, de veretlen teljesítménnyel - hat győzelem három döntetlen
- be kellett érnie a második hellyel. Szász János végig az élmezőny közelében volt, azonban utolsó fordulóban elszenvedett vereségével lecsúszott a
kilencedik helyre. Fekete Ágnes / jó szokásához híven / elnyerte a legjobb
női versenyző díját. Feke Nándor számára jó alkalom volt ez az erős verseny
tapasztalatot szerezni. Az eredményhidetés után a szervezők marha pörkölttel
vendégeltek meg bennünket.
Végeredmény:
1. Horváth Zsolt / Makói SVSE /
2. Fekete Albert / Dévaványai SE /
3. Volosin Vladimir / Tóth László SE Kecskemét /
4. Csomós Roland / Gyulai SE /
5. Restás Péter / Makói SVSE /
6. Kunos Zoltán / Orosházi SE /
7. Joó János / Makói SVSE /
8. Győri Szabolcs / Orosházi SE /
9. Szász János / Dévaványai SE /
23. Fekete Ágnes / Dévaványai SE /
45. Feke Nándor / Dévaványai SE /

Suliváró barkácsház nyitja
kapuit 2016 februárjától a
Szügyi Dániel Református
Általános Iskola Bem utcai
épületében.
Szeretettel várjuk az ősszel
iskolába induló ovisokat és az
anyukákat is.
A gyerekeknek kézműves
foglalkozást, kreatív játszóházat
és iskola előkészítőt szervezünk.
Az anyukák részt vehetnek a
programokon és közben megtanulhatnak pl.: babzsákot, torna
zsákot varrni.

Jelentkezni a 06-66/483-342-es
telefonszámon lehet.
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III. BERECZ ÁRPÁD EMLÉKVERSENY, SZEGED
A december 27-30-a között rendezett versenyen 4 ország / Magyarország,
Románia, Szlovénia és Olaszország / 99 játékosa indult el. Egy visszalépés
miatt végül kilencvennyolcan fejeztük be a versenyt. Erős kezdés után / három
győzelem / egy kis porszem került a gépezetembe, mert a következő három
fordulóban nem tudtam nyerni / három döntetlen /, azonban az utolsó fordulóban visszataláltam a helyes kerékvágásba és nyertem. A többiek eredménye
olyan jól alakult a számomra, hogy senkinek nem lett több pontja nálam. A
végeredmény kuriózumnak számít, mert kilencen végeztünk 5,5 ponttal holtversenyben. A helyezéseket az úgynevezett mezőnyérték számítással döntötték el. Számomra ez a harmadik helyet jelentette, amivel elégedett lehetek a
mezőny erősségét figyelembe véve. Fekete Ágnes ismét elnyerte a legjobb női
versenyző különdíját. Három győzelemmel és négy döntetlennel szerzett öt
pontja mindössze fél ponttal maradt el az első helyezettől.
Végeredmény:
1. Kopasz Róbert / Maróczy SE Szeged /
2. Zakariás Dávid / Maróczy SE Szeged /
3. Fekete Albert / Dévaványai SE /
4. Csizmadia László / Maróczy SE Szeged /
5. Nagy Dániel / Maróczy SE Szeged /
6. Csonka Balázs / Budapesti Titánok SE /
7. Ligia-Letitia Jicman / Románia /
8. Csikós Mihály / Röszkei SE /
9. Mihai-Vlad Ciorica / Románia /
14. Fekete Ágnes / Dévaványai SE /

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!
Víg Hilda leendő elsős tanító néni
Dévaványai Hírlap - 15. oldal
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Fekete Albert

• Újszülött •

Születések:

2015. 11. 19-én
született
Papp Dzsenifer.

Bogya Miklós és Tímár Anita lánya Lara,
Tóth Gergő és Szpisjak Julianna fia Gergő,
Bacskai Ágoston és Meizner Mónika fia Ágoston,
Tóth István és Pálfi Renáta fia Noel Balázs,
Papp Marcell és Csordás Györgyi lánya Zoé,
Fülemen Gyula és Tóth Szilvia fia Gyula György,
Komlósi Attila és Feke Ilona fia Attila Zalán.

Édesanyja Ungi Kitti,
édesapja Papp Imre.

Gratulálunk!

TÜDŐSZŰRÉS

MEGHÍVÓ!

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

Halálesetek:
Víg Albertné Bakó Márta Erzsébet 1942

2016. január 20-án 15.30-kor a
múzeumbarátok köre kukoricás délutánt
tart a múzeumban.
Program:
Kukorica története a sárréten
című előadás
Kukoricás ételek kóstolása
Mindenkit szeretettel várunk!

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait
megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

•••

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy roszszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Megemlékezés

Megemlékezés

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

„Úgy mentél el, mint a madár.
Elköszönni már nem tudtál.
Tiéd a csend, a nyugalom,
miénk a könny és fájdalom.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Tapodi Sándor Csaba halálának 5. évfordulójára.

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

Szerető szülei, gyermekei, nővére és családja

Emlékét őrzi szerető családja

Megemlékezés

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.”

„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Diós Imre halálának 1. évfordulójára.
Feleséged, lányaid, vejeid, unokáid

Fájó szívvel emlékezünk Szabó Bálintné Berta Arankára
halálának 2. évfordulóján.
Férje, gyermekei, veje, menye, unokái

Megemlékezés

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

Fájó szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik Törőcsik Mária temetésén
megjelentek. Sírjára virágot, koszorút helyeztek és elbúcsúztak tőle, elkísérve utolsó földi útjára. Köszönjük, hogy részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

„Küzdöttél, de már nem lehet
csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg kit felednek,
Örökké él kit igazán szeretnek.”
Fájó szívvel emlékezünk Takács Imre halálának
1. évfordulójára.
Unokáid Anna és László, leányod Beáta, Feleséged,.

Megemlékezés

••••••••••

„Nem ezt akartam, nem így akartam,
szerettem volna még élni,
de a halál könyörtelen volt,
el kellett menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok.”

„Örök az arcod, nem száll el a szavad,
Minden mosolyod a szívünkben marad.”
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Víg
Albertné Bakó Márta Erzsébet temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk Ernyes János
halálának 2. évfordulójára.
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Szerető családja

INGATLANKÖZVETÍTÉS

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

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 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, 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.

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
A művelődési ház melletti kis épületben
(Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2016. január 22. (péntek) 1700 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

Dr. Körömi István
állatorvos

Rendelési idő: 7-8 óráig, 1230-1330-ig
Kutyák veszettség elleni oltását és
mikrochipes megjelölését vállalom!

Tel.: 06-30/518-9097

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

Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

Gyógymasszőr • Erdősné Cmarkó Ilona

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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.

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

Telefon: 06-20/402-2458

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!

Jó minőségű kisbálás búzaszalma eladó.

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA
2016. február 1., 16 óra!!!

Dr. Kiss László

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! Csak a február 1-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.).

Ügyvédi iroda

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Február 12.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

Telefon: 06-30/284-8642

§

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

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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