Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2016. január 7. napján rendkívüli ülést tartott.
Első napirendként az önkormányzat által művelt földterületeken megtermelt kukorica értékesítésére kiírt
pályázati eljárás eredményeként, Szűcs Tibor mezőgazdasági vállalkozó ajánlattevő nettó 1.727.100,- Ft-os
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Második napirendi pont keretében Dévaványa város középületeinek fejlesztése keretében ellátandó
műszaki tervek elkészítésére beérkezett ajánlatokról
hoztak döntést, melynek értelmében a BERPROMER
Mérnök és Szolgáltató Kft. bruttó 4.940.300,- Ft ajánlatát hirdették ki nyertesnek, majd a negyedik napirend keretében a város belterületi kerékpárút-hálózatának fejlesztése keretében ellátandó műszaki tervek
elkészítésére beérkezett ajánlatok közül, ismét a Berpromer Kft. ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Harmadik napirend keretében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programhoz beszerzendő
eszközökre vonatkozó beszerzési eljárás eredményeként, a Kábel Elektro Kft. bruttó 1.329.003,- Ft ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Ötödik napirendi pontként került megtárgyalásra a
megvalósítandó beléptető-rendszer a hivatal épületében. Ennek megfelelően beszerzési eljárást indítottak,
amely eredményeként a többség a Carlo-Quality Kft.
megbízását támogatta, amelynél az ajánlati ár bruttó
719.709,- Ft.
Hatodik napirendben tárgyalták a lakosok pszichológiai szakrendelésben történő ellátását, így Dobóvári Béla okleveles pszichológus 2016. február 1-jétől
2016. december 31-ig havonta egy alkalommal, 8 órában pszichológia szakrendelést tart majd a Családsegítő épületében.
Hetedik napirendben engedélyezték a Dévaványai
Sportegyesület részére, hogy a 2015-ben részükre
megítélt támogatást 2016. június 30-ig használhassák fel.
Nyolcadik napirend keretében a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság szerződésének módosításáról
döntött a testület.
A további napirendekben az AGRICOLA Dévaványa Kft-vel kapcsolatban hoztak döntéseket.
A képviselő-testület 2015. január 27. napján
megtartotta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló
jelentések elfogadását követően a tizenhetedik napi-

rend került megtárgyalásra, melyben a védőnői körzetek működtetéséről hozott döntést a testület. A testület
a III. számú, betöltetlen védőnői körzetet megszüntette, a továbbiakban településünkön kettő területi védőnői körzetet és egy iskola- és ifjúság egészségügyi
védőnői szolgálatot kíván működtetni.
Első napirendben az önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezetét tárgyalta meg és fogadta el a
testület, 1.389.699,- Ft bevétellel és kiadással egyezően. Majd elfogadták az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének módosítását, így annak fő összege
2.174.764 eFt-ról 2.186.784 eFt-ra módosul.
Második napirendként a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást vizsgálta felül és hagyta jóvá a testület.
Harmadik napirendi pont keretén belül a DÁMK
Óvoda és Bölcsőde Intézményegységbe a 2016/2017.
nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjáról és
az óvodai felvétel időpontjáról döntött a testület, melyet az alábbiak szerint határozott meg:
2016. április 25-én (hétfő) 800-1600 óráig,
valamint 2016. április 26-án (kedd) 800-1600 óráig
az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti
óvodai székhelyen.
Negyedik napirendben az óvoda nyári zárvatartásáról tárgyalt a testület, így azt 2016. augusztus 8. 2016. augusztus 19. napja között határozta meg.
Ötödik napirendben hoztak döntést a bölcsőde
nyári nyitvatartási rendjéről, melynek értelmében
2016. június 1. - 2016. augusztus 5. napjáig, valamint
2016. augusztus 22. - 2016. augusztus 31. napjáig
terjedő időszakban, munkanapokon 600 - 1730-ig határozták meg.
Hatodik napirendi pontként került módosításra az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet.
Hetedik napirendben került elfogadásra a Dévaványai Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása.
Nyolcadik napirendben a 2016. évi belső ellenőrzési
feladatok elvégzésére beérkezett pályázatok alapján a
CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató
Kft. megbízása mellett döntött a testület.
Kilencedik napirendi pont keretében a kötelező betelepítési kvótarendszer elleni szándékát fejezte ki a
testület.
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Testületi ülésen történt…
Tizedik napirendi pontban a Békés Megye Postagalambsport Egyesületeinek Tagszövetsége kérelmének
helyt adva 200.000,-Ft-tal támogatták a szövetséget
a P-15 Postagalamb Sport Club Dévaványa segítése
érdekében.
Tizenegyedik napirendi pontban az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítésére beérkezett ajánlatokról hoztak döntést, melynek értelmében
Tóth Kinga és Molnár József ajánlattevőknek a Dévaványa, Árpád u. 41. szám alatti ingatlanra benyújtott
2.700.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. Továbbá a pályázat újbóli megjelentetése mellett
döntöttek azon lakásokra vonatkozóan, melyekre nem
érkezett be ajánlat a megadott határidőig.
Tizenkettedik napirendként az AGRICOLA Dévaványa Kft. kérelméről döntött a testület, melynek értelmében hozzájárult 2.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításához.
Tizenharmadik napirendben a Dévaványa Polgárőrség Közhasznú Szervezet kérelméről tárgyalt a testület, 500.000,-Ft összegű támogatási előleg kifizetéséről döntöttek.
Tizennegyedik napirendi pontban került elfogadásra Dévaványa Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi terve.
Tizenötödik napirendi pont keretében a települési
kerékpárút-hálózat bővítése kapcsán hoztak döntést a
tervdokumentáció vonatkozásában.

Tizenhatodik napirendben a háziorvosi körzet
működtetése kapcsán a testület hozzájárulását adta
ahhoz, hogy az önkormányzat által működtetett
II. betöltetlen felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásának tartós helyettesítési feladatait 2016. február 1. napjától Dr. Hayder Abdul
Karim háziorvos, távolléte esetén Dr. Bagi Károly
háziorvos lássa el. A IV. betöltetlen felnőtt háziorvosi
körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásának tartós
helyettesítési feladatait 2016. február 1. napjától Dr.
Lőrincz Attila háziorvos, távolléte esetén Dr. Patka
Lenke háziorvos lássa el.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2016. február 25. napján 1500 órai kezdettel tartja, melynek
napirendjei a következők:
1. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről.
2. A 2016. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, elfogadása, valamint a középtávú (három
éves) számítások bemutatása.
3. Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
4. Dévaványai Szociális Szövetkezet további működtetéséről döntéshozatal.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
2. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése
3. Pályázat tárgya: A Dévaványa, Árpád u. 6., az Árpád
u. 8., a Bem J. u. 13. és a Könyves K. u. 11. szám alatti
ingatlanok értékesítése.
4. Ajánlat benyújtásának határideje:
		
2016. február 17. 900 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal 3. épület 2. számú irodája
módja: személyesen vagy postai úton
5. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi
határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől
számított 60 napig tart.

6. Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek összege a vételár 10%-a. A biztosíték
összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat
K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002
számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő
lejártáig. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egyidőben a vételárba beszámításra kerül.
7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület
3. számú irodájában Bakosné Tóth Ágnes műszaki ügyintézőtől.
8. Részletes pályázati kiírás átvehető: díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 3. számú irodájában 2016.
február 1-17-ig ügyfélfogadási időben.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Befejeződött a térfigyelő
kamerarendszer kiépítése

orvosi rendelő, a családsegítő és az idősek otthona felújításának, valamint már elkészültek a belvízelvezető-rendszer további fejlesztését szolgáló
műszaki dokumentációk is. Ezen túlmenően természetesen rengeteg tervünk van, melyet szeretnénk megvalósítani, így beszélhetünk pl. a bölcsőde bővítéséről, a piac áthelyezéséről és végül, de
nem utolsó sorban az ipari terület fejlesztésről is.
Reményeink szerint a megvalósítandó céljainkból
minél többhöz tudunk támogatást szerezni.

Február elején lezárult az a Belügyminisztériumi pályázat, melyhez saját forrást is felhasználva a
város 11 pontján térfigyelő kamerarendszer került
kiépítésre 12 millió forintból. A korszerű, kiemelkedő műszaki jellemzőkkel rendelkező kamerák
magas minőségben több napig képesek rögzíteni
a közterületen történő eseményeket, így a látószögükben folyó esetleges bűncselekmények és balesetek jól megfigyelhetőek és elemezhetőek, ezzel Fiatal atyát neveztek ki a dévaványai
is segítvén az esetek feltárását. A kamerák technikatolikus egyházközség élére
kai tudása lehetővé teszi, hogy nem csak nappal,
Az új esztendő új vezetőt köszöntött a dévaványai,
de este is jól láthatóan rögzítésre kerüljenek a tör- és egyben az ecsegfalvai katolikus egyházközség
ténések.
élén, Bilibok György személyében. Az újonnan kinevezett katolikus pap nagy lelkesedéssel és tervekkel
Elindultak az
készül a helyi egyházi élet megújítására, felélesztéönkormányzati pályázatok
sére, a katolikus élet színesítésére. Fogadják őt me2015. december 23-ával az illetékes hatóság út- leg szívvel!
jára indította a települések fejlesztését szolgáló
Horváth Sándor atya 2002 óta vezette a helyi katopályázati programcsomagot, melynek keretében
likus közösséget, és bár élete során több településen
eddig 13 önkormányzatoknak szóló felhívás jelent
is töltött be hasonló pozíciót, döntésének megfelemeg. A pályázható lehetőségek spektruma igen
lően nyugdíjas éveit is Dévaványán kívánja eltölteszéles, a munkát teljes erőbedobással megkezdtük
ni. Ezúton köszönöm a Tisztelendő Úrnak sok évi
és több régi elképzelés kezd már konkrét formámunkásságát és kívánok egészségben töltött hosszú
tumot ölteni. Elkezdődött a tervezési folyamata a
nyugdíjas éveket!
Kossuth, a Szeghalmi (Kisújszállási úttól az Eötvös utca sarkáig és onnan az Eötvös utcán kifelé az
Tisztelettel: Valánszki Róbert polgármester
EJT Kft. felé) utcai kerékpársávoknak, a központi

BEKÖSZÖNTŐ
Szeretettel köszöntöm a Krisztusban kedves testvéreimet. Bilibok György vagyok, Csíkszeredában
születtem 1989. január 9-én, vallásos családban. A középiskolát biológia-kémia szakon végeztem. Érettségi
után az Úr hívó szavát követve kispapnak jelentkeztem. Hét év tanulás, gyakorlat után 2014. június 14én dr. Kiss-Rigó László püspök atya pappá szentelt a
szegedi Dómban. Több helyen voltam segédlelkész,
hosszabb ideig Békéscsabán és Csongrádon. Voltam
Újkígyós plébániai kormányzója. 2015. november
5-től a püspök atya kinevezett a dévaványai katolikus
egyházközség vezetőjének.

nak tartom a különböző szentségekhez való járulást,
illetve az ezekre való felkészítését az embereknek:
keresztség, első áldozás, bérmálkozás, szentgyónás,
házasság, betegek kenete.
Szeretném keresztény hitünk alapvető tanításait újra
feleleveníteni az emberek tudatában, ezt a célt szolgálná a „dévaványai apostol” lapunk is. Ima csoportokat
szeretnék szervezni: Mária légiót, Biblia óra csoportot, ifjúsági csoportot, családos csoportot. Az imacsoportok megléte azaz elengedhetetlen lelki háttér, ami
a megújuláshoz szükséges.

A lelki élet mellett a plébánia, illetve a templom felSokan kérdezték már, hogy milyen terveim, céljaújítása a célom. Hiszem, hogy együtt, összefogva a
im vannak az egyházközséggel kapcsolatban. Célom,
kedves hívekkel, a város vezetőségével, más felekezehogy a katolikus egyházi életet újra életbe lendítsem,
tűekkel valóban szép és nagy dolgokat tudunk elérni.
hogy az embereket közelebb vezessem a jó Istenhez.
Ft. Bilibok György
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KÖZLEMÉNY - A 2016. évi óvodai beiratkozás rendjéről
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a 2016/2017.
nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját az általa
fenntartott Dévaványai Általános Művelődési Központ
Óvoda és Bölcsőde Intézményegységébe a 21/2016.
(I.28.) Dv. Kt. határozatában az alábbiak szerint határozta meg:
a szülő/törvényes képviselő személyesen,
2016. április 25-én (hétfő) 800-1600 óráig, valamint
2016. április 26-án (kedd) 800-1600 óráig

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül,
azaz legkésőbb 2016. május 11-ig írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll
és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez
esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt.

A 2016/2017-es nevelési év 2016. szeptember 1. napjától - 2017. augusztus 31. napjáig tart.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek
mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Az óvoda felvételi körzete Dévaványa város közigazgatási területe.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket
is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen,
fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhel�lyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.

A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti,
az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is
teljesítheti.

írathatja be a gyermeket az 5510 Dévaványa,
Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai székhelyen.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és
magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a
szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja. A nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti
a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét
2016. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár
óvodába.

A Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda
és Bölcsőde Intézményegysége sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelését ellátó intézmény.

Óvodai beiratkozáskor szükséges iratok:

a) a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a születési
anyakönyvi kivonatot, TAJ kártya,
b) a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését
írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés
közlésének határnapja: 2016. május 26.
Az óvoda döntése ellen - érdeksérelemre hivatkozással - a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül
indíthat eljárást a Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjénél.
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Dévaványa Város Önkormányzata

A MAGYAR REFORMOK MŰKÖDNEK
2016-ban minden magyar ember tehet egy lépést előre a saját életében
Januárban számos olyan intézkedés lépett életbe,
amelyek jelentősen segítik a magyar családok mindennapi életét. 2016 mindenekelőtt az adócsökkentés
éve lesz, mert csökken a személyi jövedelemadó és
bővülnek a családi adókedvezmények. Az SZJA mértéke január elsejével tovább csökkent, 15 százalékra.
Január 1-jétől a jelenlegi 10.000-ről 12.500 forintra
nőtt a kétgyermekes családok gyermekenkénti adókedvezménye.
Emellett elindult a kormány új otthonteremtési
programja. A három vagy többgyermekesek 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak új lakás építéséhez vagy vásárlásához, emellett a
támogatás mellett még 10 millió forintos állami támogatású, alacsony kamatozású hitelt is igényelhetnek.
A támogatási rendszer is egyszerűbbé, áttekinthetőbbé
válik. Ezt a célt szolgálja, hogy a lakóingatlanok energiahatékonysági szintjét a jövőben nem kell figyelembe venni a kedvezmény összegének megállapításánál.
Továbbá fontos kiemelni, hogy január 1-jétől 27-ről
5 %-ra csökkent az új lakóingatlanok ÁFA-ja.

30 százalékos béremelést követően január 1-jétől további 5%-kal nőtt. A felsőoktatásban 15%-kal növekszik az oktatók bére, és folytatódik a pedagógusok
béremelési programja is.
Kiemelt figyelmet kapnak az egészségügyben dolgozók is. Januártól 43 ezer ápoló és 18 ezer orvos kap
magasabb bért, a szakvizsgázott fiatal orvosok 151
ezer forint plusz támogatásban részesülnek.
Új lendületet kap a bürokráciacsökkentés.
A cél az, hogy egyszerűbben, gyorsabban és olcsóbban lehessen Magyarországon ügyeket intézni. Ezt
segíti, hogy idén 270-re emelkedik a kormányablakok
száma, ahol gyorsan és kényelmesen intézhetik az
ügyeiket az állampolgárok.
Több igazolvány elkészítése is ingyenes lett, így
díjmentes lett többek között a jogosítvány első alkalommal történő kiállítása, valamint a diákigazolvány,
a személyi igazolvány és a lakcímkártya kiadása is. A
vállalkozások számára többek között ingyenes lesz az
egyéni vállalkozói igazolvány kiadása.

Olyan intézkedések ezek, amelyeknek köszönhető2016-ban béremelésekre is sor kerül. Bruttó 111
ezer forintra nőtt a minimálbér, a garantált bérmini- en minden magyar ember tehet egy lépést előre a saját
mum összege pedig bruttó 129 ezer forintra növeke- életében, és amelyek azt bizonyítják, hogy a magyar
dett. A közszférában is nőnek a fizetések. A fegyveres reformok működnek.
és rendvédelmi dolgozók bére a 2015 nyarán történt
Dankó Béla országgyűlési képviselő

OVI - KUKK!
Szeretettel hívjuk és várjuk

az óvó nénikkel, dajka nénikkel!

Február 17-én szerdán 15.30-17.00-ig

Erre az alkalomra kérjük, hogy váltócipőt

a Kossuth utcai Napsugár óvodába

hozzanak magukkal!

a 2 és 3 éves kor közötti

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

leendő óvodásokat, bölcsődéseket
és szüleiket.
Látogassanak
személyesen

el

hozzánk,

szerezzenek

intézményünkről

és

hogy

tapasztalatot

megismerkedjenek
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KÖZLEMÉNY
Tisztelt Lakosok!

A doktor úr ezzel a viselkedésével megtévesztette, becsapta személyemet, Dévaványa Város Önkormányzatát, az
engedélyező hatóságokat, továbbá cselekedetével kellemetSajnálattal tájékoztatom Önöket arról, hogy a Dévaványa len helyzetbe hozta a Dévaványán praktizáló háziorvosokat,
IV. számú felnőtt háziorvosi körzetbe 2016. február 1-jétől - mivel orvos hiányában a helyettesítést az ő bevonásukkal
leendő háziorvosunk, Dr. Lőrinc Attila előzetes tájékozta- tudjuk ismételten megoldani - és a tisztelt lakosokat is.
tás nélkül nem állt munkába, nem jelent meg a településen.
Hétfőn reggel telefonos megkeresésemre arról tájékoztatott,
Ez a fajta magatartás nem megengedhető egy háziorvos
hogy kedden megkezdi rendelését, de ennek sem tett eleget. esetében!
Kedden sem jelent meg a településen és hivatalosan sem
Remélve azt, hogy a több hónapja fennálló orvoshiányt
jelezte, hogy nem kíván munkát vállalni Dévaványán. Az
minél
előbb meg tudjuk szűntetni itt Dévaványán, tiszteleteset mély megdöbbenést keltett bennem főként azért, mert
január 29-én, pénteken még személyesen biztosított arról, tel kérem az Önök türelmét és megértését annak érdekéhogy szívesen jön Dévaványára és itt szeretné pályafutását ben, hogy olyan háziorvosnak tudjunk munkát adni, aki
is befejezni. A leendő háziorvos kérésének megfelelően az méltó a hivatására és ezzel együtt az Önök bizalmára is.
A IV. számú háziorvosi körzet helyettesítését a jövőben
önkormányzat vállalta az asszisztencia finanszírozását, biztosította a rendeléshez szükséges tárgyi feltételeket (beleért- továbbra is Dr. Hayder Abdul Karim háziorvos látja el.
ve az összes orvosi eszközt is), továbbá szolgálati lakást is
biztosított.
Tisztelettel: Valánszki Róbert polgármester

FELHÍVÁS ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATBAN
a termelésre vonatkozó adatok. (Helyrajzi számonként,
4 tizedes pontossággal, használat jogcíme (saját, bérelt,
egyéb), termelni kívánt növényi termék területe, mennyisége, értékesíteni kívánt termékek mennyisége.)

Az új őstermelői igazolvány kiállítása, érvényesítése érdekében kérünk minden őstermelő tagunkat, hogy keresse
fel illetékes falugazdászát, mivel csak azon őstermelői
igazolványok lesznek 2016. január 1-jétől hatályosak,
melyek kiállítása 2016. március 20-ig megtörténik!
Az igazolvány kiállításához szükséges eredeti dokumentumokat a falugazdásznak be kell mutatni.
Az eljáráshoz szükséges dokumentumok:
- személyazonosító igazolvány,
- lakcímet igazoló igazolvány,
- adókártya,
- az ügyfél MVH nyilvántartásba vett regisztrációs száma (amennyiben rendelkezik vele),
- kamarai regisztrációs szám,
- amennyiben az ügyfél családi gazdálkodó, a családi
gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló
határozat száma.
Az igazolvány kiállításához szükséges további információ a saját és az érintett családtagok saját gazdaságára és

A saját gazdaságot igazoló dokumentum lehet pl. tulajdoni
lap, földhasználati lap, haszonbérleti szerződés, szívességi
földhasználati szerződés, a vadon gyűjthető termékek gyűjtésére vonatkozó engedély. A vadon gyűjthető, illetve az
erdei termék gyűjtése esetén a terület tulajdonosától, kezelőjétől (például önkormányzattól, a megyei kormányhivataltól, erdőtulajdonostól, a közúthoz tartozó terület kezelőjétől) származó írásbeli engedély bemutatása szükséges. Az
írásbeli engedélyben szerepelnie kell, hogy mely területre
(település) és milyen termékkörre vonatkozik a gyűjtési engedély.
Állattartás esetén szükségesek az állattartásra alkalmas
épületekre vonatkozó információk: milyen állat tartására
alkalmas/használt az épület, férőhely megjelölése, az épület
jelölése, pontos címe, az épület területe. Ebben az esetben
is szükséges megadni az értékesíteni kívánt termékek körét,
mennyiségét.
Kertészeti termelés esetén: a termékfeldolgozásra vonatkozó adatok, értékesítésre tervezett főbb őstermelői termékek köre.
A kistermelői tevékenység őstermelői igazolványba történő rögzítéséhez a kistermelőnek a kistermelői tevékenysége
végzéséről szóló engedélyét be kell mutatnia.

Dévaványai Hírlap - 8. oldal

NAK Békés Megyei Igazgatóság

FOTÓS SIKER

Szilveszterkor ért véget a Békés
Megyei Hírlap és a Beol.hu közös,
Facebookon zajló versenye. A játék
két díjazottja pénteken vehette át
nyereményét szerkesztőségünkben.
December elején megyeszerte ünnepi díszbe öltöztek az utcák és a
terek. Arra kértük olvasóinkat, örökítsék meg az adventi fényeket, s
a legjobb alkotásokat díjazzuk. Tizenöt fényképet neveztek a Békés
Megyei Hírlap és a Beol.hu közös
versenyére, a fotókra a hírportál Facebook-oldalán lehetett szavazni.
Éles harc alakult ki a Dévaványán
és a Szarvason készített képek között. A like-ok száma alapján a déva-

ványai fotográfia került ki győztesen,
de szerkesztőségünk egy második díjat is ki akart osztani, így nem volt
nehéz a választás. Az utolsó napon
néhány ponttal lemaradt szarvasi
képre esett a voksunk.
Január 8-án pénteken szerkesztőségünkben jártak a nyertes képek
készítői, Ambruzs-Szabó József
Dévaványáról, és Valló Zoltán
Szarvasról. Mint elmondták, nagyon
meglepte őket, hogy ennyi szavazatot kaptak, de arra sem számítottak,
hogy a két település lakói ilyen élesen kiállnak a „saját” képük mellett.
Mindketten hobbiszinten fotóznak.
József ápolóként dolgozik, de
gyakran hívják különféle eseményekre fotósként, emellett szívesen
járja a természetet is fényképezőgépével. Zoltán műszaki vizsga ügyintéző, így nem meglepő, hogy gyakran
kérik fel autók fotózására, de portréfotózással is sokan megkeresik.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Forrás: beol.hu

BESZÁMOLÓ A KAPOTT SZJA
1%-ÁNAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A Dévaványai Református
Elemi Iskolai Alapítvány 2013.
évi személyi jövedelemadó 1 %
felajánlásaiból 72.214 Ft ös�szegű támogatásban részesült.
Ezt az összeget 2015. május 19én használtuk fel a budapesti kirándulásra, melyen a Szügyi Dániel
Református Általános Iskola 100
tanulója ingyen vett részt.
Az alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik felajánlásuk révén hozzájárultak a nap sikerességéhez.
Kérjük eddigi és leendő támogatóinkat, hogy segítsék továbbra is alapítványunkat és ezáltal a
Szügyi Dániel Református Iskolát.
Adószámunk: 19060064-1-04
Köszönettel:
a Dévaványai Református Elemi
Iskolai Alapítvány Kuratóriuma

KÖSZÖNET
Ezúton szeretném megköszönni
Mile Lajos alpolgármesternek és
Balogh Arankának, hogy decemberben, a születésnapomon meglátogattak, felköszöntöttek. Nagy
örömet szereztek vele.
L. Papp Zsigmondné

TISZTELT DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány ezúton kéri a
Tisztelt Lakosságot, hogy támogassák adójuk 1 %-ával
az alapítvány működését!

Adószám: 19060600-1-04
Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke
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FERGETEGES PÓTSZILVESZTER!
Jubileumi X. Óvodai Alapítványi Bálunkat rendeztük
meg Dévaványán.
A rendkívül nagy létszámú
jelentkezők már karácsony
előtt jelezték szándékukat, miszerint ismét szeretnék megtisztelni rendezvényünket.
Igyekeztünk – a korábbi
évekhez hűen – színvonalasan vendégül látni a bálunkon
résztvevőket.
Nemcsak a támogatók, hanem a szülők is hozzájárultak
az alapítványi rendezvény sikeréhez: tombolatárgyak felajánlásával, támogatójegy vásárlásával.
Az intézmény vezetője, Diósné Ambrus Erzsébet köszöntötte a népes vendégsereget,
majd Valánszki Róbert polgármester nyitotta meg a bált.
Először az óvó nénik pompom tánca és kangoo produkciója várta a vendégeket.
Őket követték az est sztárvendégei, az Irigy Hónaljmirigy együttes négy tagja, akik
parádés zenei összeállítással
szórakoztattak minket.
Majd a finom vacsora elköltése után hirtelen megtelt a
táncparkett.
A meglepetések sora itt még
nem ért véget! 10 óra előtt
megérkezett Somogyi András
népszerű komikus a Showder Klub előadó művésze, aki
vidám poénokkal csalt mosolyt
mindenki arcára.
A tombolasorsolás éjfél után
kezdődött, melyen nagyon sok
tombolatárgy talált gazdára.
Ezután finom hidegtálak és
saláták fogyasztásával pótolhatták energiájukat az elfáradt
táncosok.
Hajnalig tartó tánc és vidámság jellemezte a bált. Az
előadóművészeket Nagy Ferenc vállalkozó hívta meg mindenki szórakoztatására.
A fődíjat Szűcs Tibor vállalkozó ajánlotta fel.
A zenéről a Békés Band
gondoskodott.
A
kitűnő
ételeket
Gschwindt Mónika és csa-

pata készítette és szolgálta fel
– mindannyiunk megelégedésére. A finom házias süteményeket a Fejedelmi cukrászdának köszönjük.
Az est teljes bevétele a „Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért” számláját gyarapította.
Ezúton ragadjuk meg az
alkalmat, hogy köszönetet
mondjunk a támogatásért minden kedves dévaványai és nem
helyi lakosnak, aki bármilyen
formában segítette az alapítványi est sikerét!

Kiemelt Támogatóink:
Nagy Ferenc, Szűcs Tibor,
Agrodéva Kft., Szilágyi Ferenc,
Támogatók:
Adamik Lászlóné
ÁFÉSZ
Ambruzsné Ignácz Ildikó
Bajics Imre
Bak Krisztián
Bakó Józsefné
Balog Ágnes
Balogh Aranka
Balogh Csilla
Balogné Berényi Erzsébet
Bán László
Berczi Sándor
Bereczki András
Bereczki Andrásné
Botosné Mile Edit
Bőkény Istvánné
Brakszatóriszné Seres Margit
Czebe Nikolett
Czirják József
Csatári Attila
Csatári Zsigmond
Darvasi István
Dékányné Kőszegi Anna
Dobák Andrásné
Dr. Molnár Edina
Elek József

Fazekas Gyula
Fehér Mihály
Fehér Miklósné
Fejedelmi Cukrászda
Feke Zoltán
Fodor Erika
Földesi Ferenc
Földi Imre
Furka László
Fülemen Gyula
Fűzi Anita
Greksa Ildikó
Gyebnár Andrea
Gyebnárné Sipos Ida
Hajdu Ildikó
Harsányi József
Hermeczi Hajnalka
Hosszú Szilvia
Hőgye József
Jevuczó Péter
Juhászné Murányi Katalin
Kálmán Tiborné
Kárpáti Zoltán
Kecse Sándorné
Kiss Károly
Kiss Károlyné
Kiss Szabolcs
Kónya István
Kotálik József
Kotálik Róbert
Kovács Károly
Kovács Mihályné
Kozma Daniella
Kozma Ibolya
Körömi Andrea
Krizsán Szilvia
Ladányi Cukrászda
Ládi József
Ládi Róbert
Laposnyik Ildikó
Laskai Jánosné
Lengyel Tibor
Lovász Judit
Löveiné Pölöskei Renáta
Magda Annamária
Mészár Margit
Micskei Dóra
Mile Lajos
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Molnár Istvánné
Molnár Tünde
Nagy Ilona
Nagy Imre
Nagy Lászlóné
Nagy Tibor
Nagyné Csontos Magdolna
Nagyné Szabó Ildikó
Nemes István
Németi József
Nyuzó Marietta
Oláh Renáta
Olasz Józsefné
Orbán Ildikó
Oroszné Kígyós Emerencia
Papp Elekné
Papp Lajos
Papp Nelli
Papp Tibor
Pappné Juhász Mariann
Pataki Balázs
Peredi Éva
R. Nagy Emese
Rakovszky Teréz
Rudokász Diána
Sándor Angéla
Sándor Tünde
Sánta Mónika
Sántáné Nagy Erzsébet
Simon Alexandra
Somogyi Tünde
Szabó Adrienn
Szabó István
Szabó Istvánné
Szabó József
Szabó Józsefné
Szalay Erika
Szatmári Zsigmond
Szegedi István
Szegedi Istvánné
Szeleczkiné Szegedi Erika
Szitás Lászlóné
Szűcs Ferenc
Szűcs Krisztina
Telepolc
Tóth Kinga
Tóth Róbert
Tóthné Bere Mária
Törőcsik Linda
Ugrai-Király Eszter
Valánszki Róbert
Ványai Ambrus Diákjainak
Jövőjéért Alapítvány
Váradi Anna
Vassné Csontos Etelka
Vaszkó Imréné
Zsombok Anita
Zsombok Henrietta

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A Magyar Kultúra
Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, - hogy a
kézirat tanúsága szerintKölcsey Ferenc 1823ban, ezen a napon fejezte
be a Himnuszt.
ifj. Farsang Árpád
kezdeményezte 1985ben a kultúra napjáról
való megemlékezést, és
így indokolta: „Ez a nap
annak tudatosítására is
alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat
adott Európa és a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást
ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok
megoldásában is.”
Ezt a napot választotta Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arra, hogy a város kulturális életében részt vevőknek megköszönje a munkáját, valamint
„Dévaványa kultúrájáért” elismerő címet adományozza.
„Dévaványa Kultúrájáért” elismerő címet az idei évben
Czudor Lászlóné kapta.
Az ünnepségen a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulóinak műsorát láthattuk. Verset mondtak: Csordás Virág, Kanó Stefánia, Bakó Doroti, Farmasi Fanni.
A műsort összeállította felkészítő tanáruk: Schwarcz Júlia
Ezúton is gratulálunk Czudor Lászlóné Bukva Rózsikának!

•••••••

Somogyi Erzsébet

Czudor Lászlóné Bukva Róza 1965-ben született Dévaványán. Szülei, akik egyszerű emberek, folyamatosan biztatták és támogatták a tanulásban. Az általános iskolát az akkori
2. Sz. Általános Iskolában végezte, majd 1983-ban Gyomán
érettségizett. Debrecenben a Tanítóképző Főiskola nappali
tagozatán tanítói diplomát szerzett, mellette könyvtárosi képzésben is részesült. Itt ismerkedett meg azokkal a korszerű
olvasáspedagógiai és közművelődési módszerekkel, melyeket
pályája kezdetétől alkalmazni tudott munkája során.
A főiskola befejezése után 1986 augusztusában állt munkába
az akkori Nagyközségi Könyvtárban. Bár az évek során más
településekről is kapott állásajánlatot, azóta is szülővárosában
dolgozik.
1986-ban a dévaványai könyvtár gyermekkönyvtárosa lett,
kezdeményezéseit a gyermek- és felnőtt olvasók örömmel fogadták, ötleteit munkatársai is támogatták, segítették. Például
személyesen kereste fel az általános iskolai pedagógusokat, és

hívta a tanulócsoportokat
könyvtári órákra, vetélkedőkre. Játszóházakat,
pályázatokat szervezett.
A szorosan vett könyvtári tevékenységek mellett olyan programokat is
megvalósított munkatársaival együtt, amelyek a
gyerekek szabadidejének
tartalmas eltöltését szolgálták, mint például nyaranta nappali táborokat,
közművelődési táborokat, kirándulásokat.
Több, felnőtteket és
gyerekeket egyaránt érintő programnak volt az ötletgazdája,
megvalósítója. Valamennyi könyvtári eseményben benne volt
szervezőként vagy megvalósítóként, sok estét és hétvégét töltött könyvtári rendezvények megvalósításával. Például a járási
„Barátunk a könyv” vetélkedő, a Könyvtár napja programjai,
„Ki mit gyűjt?” kiállítás, „Ki minek a mestere?” nap, színházlátogatások, videoklub időseknek. A nyugdíjasok kérésére felnőtteknek is szervezett több, jól sikerült kirándulást is.
Többször részt vett más intézmények programjaiban is, így a
helyi múzeum szervezte régésztáborokban, múzeumi táborokban vagy megyei olvasótáborokban is.
Sok sikeres pályázat megírásában, megvalósításában is közreműködött, ilyen volt többek között a „Könyvet házhoz” program vagy gyerekek olvasóvá nevelését támogató programok.
Az évek során a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen informatikus-könyvtáros diplomát is szerezett, így a
könyvtár számítógépes rendszerre történő átállásában is szerepet tudott vállalni. Olvasói kérésre számítógépes tanfolyamokat szervezett és tartott felnőttek részére. Foglalkozott a
dévaványai könyvtár történetével is.
2003-ban átkerült a Ványai Ambrus Általános Iskolába, ahol
azóta is informatikát és – a magyar tanári diploma megszerzése óta – magyar nyelv és irodalmat tanít. A szorosan vett tanítás mellett az iskolában is törekszik támogatni a gyerekeket a
szabadidő hasznos eltöltésében. Színházlátogatásokat, kirándulásokat szervez, többször segítette diákjait Erzsébet-programokban való részvételhez. Aktívan részt vesz pályázatírásokban, és minden, a közösséget szolgáló programban.
Férje Czudor László, aki a kezdetek óta nagyon sokat segíti
és támogatja önként vállalt feladatai megvalósításban. Gyermekeik Zsófia, aki már gyógyszerész, és Zsuzsa, aki gyógyszerész egyetemi hallgató.
A mindennapok során mindig számíthat családjára – szüleire, férjére, lányaira –, akik segítik munkájában, akik az életében a biztos hátteret jelentik.
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Lejegyezte: Baloghné Berényi Erzsébet

2015-BEN KÉT NEA PÁLYÁZATOT IS NYERT A KÖRÖS-SÁRRÉT TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET
A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület néven alakult 1998-ban a két halmozottan hátrányos helyzetű kistérségben, Békés-Biharban és a
Körös-Sárréten, ezáltal alternatívát kínálva a fejlődésre, felvázolva egy lehetséges kitörési területet, az idegenforgalmat.
Az egyesületünk mára a két kistérség turizmusának a legfontosabb idegenforgalmi civil szerveződése.
Tevékenységünkkel évente kb. 10 000 főt érünk el, mely
Zsadány, Biharugra, Okány, Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom,
Ecsegfalva, Dévaványa, Körösladány, Bucsa, Kertészsziget,
Füzesgyarmat településekre terjed ki.
A pályázatokat a Nemzeti Együttműködési Alaptól nyerte
el egyesületünk, „Térségi értékek megismertetése az ifjúsággal” elnevezéssel. Célunk volt, hogy a Körös-Sárrét épített és
természeti örökségét megismerhessék a térségünk településein élő iskolás gyermekek és felnőttek, s a közös programok
során segítsük az ifjúsági korosztály beilleszkedését a társadalmi életbe. Ennek érdekében 5 db ismeretterjesztő előadást
szerveztünk általános iskolásoknak a Körös-Sárrét értékeiről
- Dévaványán, Körösladányban, Szeghalmon, Vésztőn és Füzesgyarmaton - hiszen törekszünk arra, hogy az ifjúsági korosztály számára növekvő számban elérhetővé váljanak a térségi értékek megismerését elősegítő alkalmak.
Működésünk során erősíteni kívánjuk a térségi turizmus szervezésében betöltött szerepünket, s növelni a turisztikai értékek
ismertségét az oktatási intézményekben. Ezáltal elősegítve,
hogy minél több osztálykirándulást, a tananyag elmélyítését
segítő ismeretszerző utat a kistérségünkön belül valósítsanak
meg, kihasználva a helyi humán és természeti erőforrásainkat.

A helyi értékek feltárásában részt vettek az önkormányzati, civil és vállalkozói szférából egyaránt, ezzel is erősítve a
települések közötti együttműködést. Ezt az együttműködési készséget és lehetőséget visszük be a gimnáziumba, ahol
a tanulók koncentráltan és nagyon könnyen ismerkedhetnek
meg a Körös-Sárrét kiemelkedő személyiségeivel és az épített
örökséggel. Az elmúlt két évben ugyan ebből a célból a természeti értékekkel és a helyi hagyományokkal ismertettük meg a
térségi diákságot, ennek a programsorozatnak a folytatásaként
bővítjük most az ismereteket.
Célunk, a Körös-Sárrét területén fellelhető templomok,
valamint az azokhoz köthető, a térség fejlődését szolgáló kiemelkedő személyek történetének feltárása, megismertetése és
tudatosítása. A létrehozott előadás és installáció anyaga új és
egyedi ismereteket tartalmaz a 10-22 éves korosztály számára
könnyen áttekinthető módon. Ezek mellett kidolgozásra került
a „Körös-Sárréti Templomtúra” útvonala is. Ebből az anyagból készítünk egy kiadványt, mely 2 000 példányban A/5-ös
méretben, 24 oldalon mutatja be a térség templomait.
A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a partnereivel folytatott közös munka eredményeként további projektek tervezését és a megvalósításukhoz szükséges források bevonását
alapozza meg.

EGY ELSZÁRMAZOTT SPORTSIKERE
Pár évtizede ugyan
Szegeden lakik Szalai
Béla, de követi az itteni eseményeket, hiszen
rendszeresen haza jár
városunkba – édesanyjához. Kézilabdás is
volt, de az évek során
kisebb labdára váltott,
nem is akármilyen eredménnyel: részt vehetett
hallássérültek asztalitenisz-Európa-bajnokságán, az ausztriai Badenben - szeptember elején.
„Az asztalitenisz alapokat kicsi koromban a
Sirály utcai szülői háznál szereztem meg, önszorgalomból. Kedvenc
szórakozásom volt, hogy
egy nokedli szaggató deszkával - később rendes ütővel - a ping-pong labdát az
alsó épület tetejére ütögettem. A faluban (akkor még az volt)

vadászni kellett a ping-pong asztalt. Általános iskolásként járási bajnok és megyei diákolimpiai második helyezett lettem.
Középiskolás koromban Szegeden megyei második helyezést
értem el. Mikor visszakerültem Dévaványára, a kézilabda kapussággal párhuzamosan, a vésztői asztalitenisz csapatban
szerepeltem a megyei bajnokságban. Többször voltam járási
„Top 10” első és második helyezett.
20 év kihagyás után Szegeden kezdtem újra amatőr szinten
játszani. Közben még aktív dolgozóként, megnyertem az országos vasutas bajnokságot. Egy otthoni baleset folytán a jobb
fülemre elvesztettem a hallásomat, így kerültem a hallássérültek válogatottjába. Országos bajnokságon egyéniben második,
párosban pedig első lettem - így én is képviselhettem Magyarországot, az Európa bajnokságon. A 15 ország között csapatban a 8. helyen végeztünk, ami az eddigi legjobb magyar
eredmény. Egyéniben a csoportomból a főtáblára kerültem, de
ott az előző évi EB győztessel szemben alul maradtam. Míg az
indulók többsége profi versenyző volt, mi magyarok amatőrként sportolunk. Ráadásul a résztvevők, ellenfelek többsége
20-30 év közötti fiatal volt - nem akarták elhinni, hogy én 63
éves vagyok. Összességében nagy élmény volt és örültem, hogy
képviselhettem Magyarországot!”
Gratulálunk, és további jó versenyzést kívánunk!
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KIÁLLÍTÁS A MÚZEUMBAN
kat, alkotásaikat, fotóikat, bemutatkozó
írásaikat.
Köszönjük a DÁMK vezetőjének Diósné Ambrus Erzsikének, a helytörténeti gyűjtemény munkatársainak, Tóbiás
Gáborné a Múzeumbarátok Köre elnökének, Bartha János és családjának a kiállítás megrendezéséhez, gasztronómiai
értékeink bemutatásához nyújtott támogatását, segítségét.

Az Értéktár Bizottság és a Hagyományőrző Nők
Egyesülete szervezésében, a Nemzeti
Művelődési Intézet
támogatásával január 22-én pénteken
du. 3 órakor került sor a „Dévaványa Értékei” című kiállítás megnyitójára.
A vendégek köszöntése után Valánszki Róbert polgármester úr nyitotta meg
a kiállítást, ezt követően kulturális értékeinkből kaptunk ízelítőt. Először ványai
költők, versírók műveiből hallhattunk
Kárpáti Zoltán és középiskolánk diákjainak előadásában. Giriczné Gyányi
Mária saját versét mondta el. A Folkműhely Egyesület művészeti csoportjai az
alkalomhoz illően ványai népdalokkal,
valamint Kádár Ferenc és Nácsa János
repertoárjából válogatott népdalcsokorral
adták meg a kiállítás hangulatát.
A kiállítás nem teljes. Nem is ez volt
a cél, csupán gondolatébresztőnek szántuk, hogy vegyük észre mennyi érték vesz
körül bennünket. A múzeum nagy termében szakterületenkénti kategóriák szerint
elrendezett fotók, valós tárgyak, munkák,
alkotások tükrében csodálkozhattunk rá
városunk értékeire.
A szebbnél-szebb szőnyegek, textilmunkák, a kézimunkák, hímzések sokszínű változata, a szemet gyönyörködtető
kerámiák, a művészien elkészített pergelt
torták, mézesek, kovácsmunkák, szappanok mellett, betekintést kaptak a látogatók az agrár- és élelmiszergazdaság helyi
értékeibe, a méhészetbe, a kertészetbe,
a gyógynövény feldolgozásba. Fotókon
csodálhatták meg városunk épített, természeti, turisztikai és vendéglátással
kapcsolatos értékeit. Megismerhették
azon intézmények, közösségek, csopor-

tok tevékenységét, melyek értékeink közvetítésével, összegyűjtésével, őrzésével
foglalkoznak. Kiállításra kerültek azok
a szellemi termékek, melyeknek dévaványai, illetve dévaványai kötődésű az
alkotójuk, szerzőjük és településünket
mutatják be valamilyen formában.

A kis teremben videón gyönyörködhettek Mahovics Tamás, Mahovicsné
Ladányi Anita, ifj. Mahovics Tamás
által előadott ványai táncokban, Papp
Imre mezőgazdasági gépgyűjteményében, megcsodálhatták amatőr fotósaink
városunk értékeit bemutató fotóit.
Gasztronómiai értékeink adták meg a
keretét a kiállításnak, hisz ezeket meg is
lehetett kóstolni. A Váradi Andrásné Ilonka ványai perece, mézesei, Csatári Terike
verőcése, Mile Magdolna grillázs cukorkái, a Hagyományőrző Nők Egyesülete
cirokszárra tekert kürtöskalácsa, szilvalekváros kiflije nem sokáig kellette magát az asztalon. Köszönjük a finom gyümölcsteát a Váradi Étkeztetési Bt.-nek.
A kiállítás sikere elsősorban azoknak
köszönhető, akik elhozták ide munkái-
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Külön köszönet Csatári Istvánnak a
DÁMK informatikusának, hogy ötleteivel, igényes munkájával nagymértékben
hozzájárult a kiállítás sikeréhez.
Köszönjük a középiskola panziós tanulóinak a vendéglátásban nyújtott segítségét, a kiállítás színpadi bemutatójának
szereplőit, akik kulturális műsorukkal
méltó módon színesítették a rendezvényt.

Köszönjük a támogatást a Nemzeti
Művelődési Intézetnek és Dévaványa Város Önkormányzatának.
A kiállítás február végéig megtekinthető a múzeumban.
A kiállítás képei és a videó megtekinthető a DÁMK honlapján, Települési
Értéktár címszó alatt.
(www.ertektar.damk.hu)
Varga Istvánné

ILYEN VOLT: MÁRCIUS 15.
••• Részlet a közelmúltban megjelent Kincseink sorozatból •••
Március 15-ét, a
nemzeti ünnepünket
Dévaványa község
apraja-nagyja méltón
szokta minden évben
megünnepelni.
A gyerekek és
serdülő fiatalok körében már napokkal
előbb megkezdődött
a szervezkedés a
durrogtatással kapcsolatban. A padlás,
konyha, magtár, góré
ajtajai nagyobb zárjai lyukas kulccsal
működtek. Ezeket a lyukas kulcsokat kis kiegészítéssel alkalmassá tették durrogtató puskának úgy, hogy kerestek egy
olyan nagyobb szeget, amely beleillett a kulcs lyukába. Ha a
szeg vége még hegyes volt, a hegyét le kellett vágni, hogy a
szeg vége beleillő legyen a kulcs lyukába. Egy zsineg egyik
végét a szeg végére, a zsineg másik végét a kulcsra kellett
kötni és kész lett a puska. De a kovácsmesterek csináltak
ilyen puskákat, amihez olcsón hozzá lehetett jutni.
A gyufamérget a gyufaszálról belehúzták a kulcslyukba,
a szeg tompított végét beletették a gyufa mérgével töltött
kulcslyukba, falhoz vagy fához ütötték a szeg végét. Az ütés
hatására a gyufaméreg felrobbant és nagyot durrant.
Dévaványán a Takarékpénztár szárazbejárója nagyon alkalmas volt visszhangja miatt a durrogtatásra. Itt sokszor
szinte egymást érték a durranások. De szórványosan a községben bárhol hallatszottak a durrogások.
A felnőtt lakosság, a kaszinók, az olvasókörök és az egyletek is már jó előre szervezték, hogy hogyan töltik el a nagy
ünnepet és bankettet. A vacsorához szükséges alapanyagokat
és a birkákat már jó előre biztosítani kellett. A zenészekkel
is időben meg kellett állapodni. Mert a jó birkapaprikás és a
jó bor mellé zene is kellett. A banketton való részvételt és a
vacsora díját előre rendezni kellett, hogy a felmerülő költségekre meg legyen a szükséges pénzügyi fedezet.
Március 15-én reggel zászlódíszbe öltözött a község. A
középületeken nemzeti színű zászlók lengtek. A lakosság
házainak ablakában kis nemzeti színű zászlók vagy nemzeti
színű szalagok voltak elhelyezve.
Az óvodás korú gyerekek kis kérdés-feleleti versikéket tanultak és mondták el alkalmakkor.
Pl.: Nemzeti szín rózsa van a szíved felett, miért tűzted ki,
mondd el, hadd örüljek veled. Elmondom pajtásom, kenyeres pajtásom. Ünnep van, ünnep van ma Magyarországon.
Március 15 sok évnek előtte a magyar szabadságnak volt a
napfeljötte…
Március 15-én délelőtt ünnepi istentiszteletek voltak. A
három nagyobb egyház összehangolta istentiszteletük idejét úgy, hogy az olvasókörök, testületek, egyletek képvise-

lete (leginkább három főből álló, egy
zászlóvivő és két
személy) mind a három istentiszteleten
részt tudjon venni. A
képviseletek az oltár
előtt helyezkedtek
el előrehajtott zászlóikkal.
A katolikus egyháznál a kismisén
kezdődött a szertartássorozat,
onnan
a református templomba vonultak át a
képviseletek és kezdődött az istentisztelet. A református templomból a szertartás befejezése után a képviseletek átvonultak
az izraelita templomba és ott vettek részt a vallási szertartáson.
A lakosság a vallási hovatartozástól függetlenül részt vett
mind a három vallási szertartáson. A három vallási szertartás
végével befejeződött az ünnepi műsorsorozat délelőtti része.
A március 15-ei ünnepség csúcspontja délután kettő órakor kezdődött a Hősök szobránál, amit előzőleg megszervezett bizottság irányított. A bizottság és az olvasókörök,
testületek, egyletek vezetői együtt határozták meg, hogy melyik testület a szobor előtti tér melyik részén vegyen részt az
ünnepségen, és az ünnepségen szereplők hol tartózkodjanak
szereplésük előtt. Pl. az iparos dalárda tagjai fent a szobor
előtt helyezkedtek el a négy szólamnak megfelelő felállásban, egyensapkában.
A szervezett testületek összes tagja úgy indult el székházuktól, hogy időre odaérjenek a szobor körül részükre kijelölt helyre. Az ünnepségen résztvevő lakosság a szabad területeken bárhol tartózkodhatott, a kijelölt helyek kivételével.
A műsorszervező és konferáló személy pontosan délután
kettő órakor megnyitotta az ünnepi műsort. Az iparos dalárda elénekelte a Himnuszt, amit a téren lévő lakosság is
énekelt. Ezt követte egy szavalat, valaki elszavalta a Nemzeti dalt.
Következett az ünnepi műsor fénypontja. Az ünnepi előadás szónoka, a szabadság, egyenlőség, testvériség jelentőségét méltatta.
Az ünnepi előadás után az iparos dalárda az ünnep méltóságát emelő műveket adott elő. Ezt követően a március
15-höz illő szavalatok következtek.
Majd a műsor vezetője néhány mondatban értékelte a műsor jelentőségét, és befejező aktusként az iparos dalárda a
Szózatot énekelte, amit a téren lévő lakosság is énekelt.
Ezzel befejeződött a március 15-ei ünnepi műsor. Az ünneplést a továbbiakban a megszervezett egyesületekben, olvasókörökben a társas vacsorával vagy odahaza családi vagy
baráti körben folytatták.
Forrás: Kincseink 7.
Nagy Lajos: Emlékek és hagyományok
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK: www.bekesijarasok.hu
A Gyomaendrődi Járási Hivatal a
következő aktualitásokra hívja fel a
Tisztelt Ügyfelek figyelmét:
Utcanév változás Dévaványán
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 10/2015. (I.29.)
Dv. Kt. határozata értelmében 2015.
december 31-ével Dévaványán három
utca neve megváltozott.
A változással az alábbi közterületek
érintettek:
• Ságvári Endre utca helyett: Sáros utca
• Hámán Kató utca helyett:
Három rózsa utca
• Felszabadulás utca helyett:
Thököly Imre utca
Ezzel együtt a Klapka utca esetében
megtörtént a címadatok ellenőrzése,
melynek eredményeképpen az ottani
házszámozás módosítása vált szükségessé.
A fenti ügyek kapcsán a Dévaványai
Kormányablak az év elején jegyzői
jelzésre, hivatalból elkezdte az új, már
a helyes elnevezést tartalmazó személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványok (lakcímkártya) kiadását
és kiküldését az érintett utcákban
lakcímmel
rendelkező
személyek
részére.

Hivatásos Gépjárművezetői
Országos Program indul

További információk a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain érhetők el!

A
Magyar
Közúti
Fuvarozók
Egyesülete (MKFE) a kormány felé tett
jelzése alapján, 6000 fős létszámhiány
van a hivatásos gépkocsivezetőkből
Magyarországon, így a 1560/2015.
(VIII.7.) Kormányhatározat alapján
elindult a Hivatásos Gépjárművezetői
Országos Program.
Kik és hogyan tudnak részt venni a
programban?
A képzésben részt venni szándékozók a
lehetőségről az Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA NKft.)
honlapján (www.ofa.hu) tájékozódhatnak
és ezen a felületen regisztrálhatják is
magukat.
A munkaadók pedig a magyarországi
székhelyű
áruszállítással,
személyszállítással, fuvarszervezéssel üzletvitelszerűen foglalkozó munkáltatók, a
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületén
(MKFE), illetve a Magánvállalkozók
Nemzeti Fuvarozói Ipartestületén (NIT
Hungary) keresztül csatlakozhatnak.

Elindult a „Közfoglalkoztatásból a
versenyszférába” program

A képzésbe való belépés feltételei
C+E+GKI kategória
• minimum 8 általános iskolai
végzettség
• minimum 21 éves életkor
• minimum 2 éves, B kategóriás
jogosítvány
• orvosi alkalmassági: II. csoport
• PÁV III.
• nyilatkozat arról, hogy nem áll
vezetéstől eltiltás hatálya alatt
C+D+GKI kategória
• minimum 8 általános iskolai
végzettség
• minimum 24 éves életkor
• B kategóriás jogosítvány
• orvosi alkalmassági: II. csoport
• PÁV II.

(A mellékelt képet
Ambruzs-Szabó József készítette.)

• nyilatkozat arról, hogy nem áll
vezetéstől eltiltás hatálya alatt
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Elhelyezkedési
juttatást
nyújtó
központi munkaerő-piaci program
indult közfoglalkoztatottak részére
2016. január 1-jétől.
A támogatás a közfoglalkoztatásban
résztvevőt ösztönzi a versenyszférában
történő elhelyezkedésre oly módon,
hogy a közfoglalkoztatási jogviszony
időtartamának lejártát megelőzően
történő elhelyezkedése esetén elhelyezkedési
juttatásban
részesül.
Az egyén csak akkor jogosult az
elhelyezkedési juttatásra, ha elsődleges
munkaerőpiacon működő munkáltatóval
létesít munkaviszonyt.
Versenyszférának minősül:
• Ptk. szerinti gazdasági társaság:
közkereseti társaság, betéti társaság,
korlátolt felelősségű társaság vagy
részvénytársaság,
• egyéni vállalkozó, egyéni cég,
• vízi társulat,
• erdőgazdálkodó.
Az elhelyezkedési juttatás iránti
kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony
megszűnésétől számított 30 napon belül
kell benyújtani a lakóhely/tartózkodási
hely szerint illetékes járási hivatalhoz.
Az elhelyezkedési juttatás összege
megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásnak (az FHT jelenlegi összege
22.800 Ft/hó), a közfoglalkoztatási
jogviszony megszűnését követő naptól
addig az időpontig tartó időtartamra
számított összegével, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony - munkaviszony
létesítése hiányában - fennállt volna.
Részletesebb felvilágosításért kérjük,
forduljon a járási hivatal foglalkoztatási
osztályának munkatársaihoz!

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
FOGYATÉKKAL ÉLŐK
SZÁMÁRA SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLAT

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

Alapvető személyes szükségleteket
kielégítő szolgáltatásokhoz, közintézményekhez, közösségi helyekre való elszállítás biztosítására.

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.

• Mozgássérültek
• Látássérültek (vakok és gyengén látók)
• Hallássérültek (siketek és nagyot hallók)
• Értelmi sérültek
• Autisták
• Halmozottan sérült személyek
• Emelt családi pótlékban részesülő
személyek
Szállító szolgáltatás kiterjed:
A közszolgáltatásokhoz, valamint az
egészségügyi, szociális, kulturális és
egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése érdekében történő személy
szállítás. pl. polgármesteri hivatal, gyám-

hivatal, munkaügyi központ, NAV, társadalombiztosítási szervek, bíróságok,
rendvédelmi és más hatóságok, háziorvoshoz, szakrendelésre, munkaképesség
csökkenést véleményező és egyéb felülvizsgáló szakorvosi bizottságokhoz,
gyógytornára, gyógymasszázsra, fizikoterápiára, uszodába, fodrászhoz, kozmetikushoz, nappali ellátást nyújtó intézménybe, családsegítő és gyermek jóléti
szolgálathoz, alsó- közép vagy felsőfokú
oktatási intézménybe, átképzést biztosító
intézménybe, könyvtárba, múzeumba,
kulturális, szabadidős és sport rendezvényekre, érdekképviseleti szervekhez,

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

TISZTELT DÉVAVÁNYAI POLGÁROK!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. január 1-jétől a család-és gyermekjóléti központ feladatait intézményünk, a Térségi
Szociális Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központja látja el a Gyomaendrődi Járás településein, melyek: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Dévaványa és Ecsegfalva.
Mindennapos ügyintézési teendőikkel továbbra is bizalommal forduljanak a dévaványai család- és gyermekjóléti szolgálat
munkatársaihoz, akik segítenek tájékoztatással, nyomtatványok
kitöltésével, ügyintézéssel.
Központunk munkatársai azokban az esetekben illetékesek,
amikor gyámhivatali intézkedés válik szükségessé.
Alábbi szolgáltatásaink a településen élő összes lakos számára
elérhetőek:
Pszichológiai tanácsadás, melyhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges. A tanácsadói feladatokat Dobóvári Béla klinikai
szakpszichológus látja el a hónap 1. és 2. szerdáján 8 és 16 óra
között Dévaványán a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában.
Időpontot lehet kérni személyesen munkanapokon 8 és 16 óra
között a szolgálatnál (Dévaványa, Eötvös u. 44.), vagy telefonon
a 66/483-010-es telefonszámon.
Készenléti telefon: Krízishelyzet esetén minden nap – hétvégén is - hívható ahol szakképzett kollégák nyújtanak azonnali
telefonos segítséget.

A nap 24 órájában hívható készenléti telefon száma:

06-20/938-97-08

Lelki problémák esetén a nap 24 órájában hívható az SOS
telefonos lelkisegély szolgálat, melynek száma Békés megyében: 66/441-300. A hívás a 66-os és 68-as körzetekből ingyenes. A szolgálat vezetője Szabóné dr. Kállai Klára.

Család- és Gyermekjóléti Központ elérhetőségei
Ügyfélfogadás helye:
Gyomaendrőd, Fő út 2. (volt endrődi tanácsháza)

NAP

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE
DÉLELŐTT

DÉLUTÁN

HÉTFŐ

8.00 - 12.00

12.30 - 16.00

KEDD

8.00 - 12.00

--------------

SZERDA

-------------

12.30 - 16.00

CSÜTÖRTÖK

8.00 - 12.00

--------------

PÉNTEK

--------------

12.30 - 16.00

Ügyfélfogadás helye:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Dévaványa, Eötvös u. 44.
Ügyfélfogadás ideje: telefonon előre egyeztetett időpontban
Intézmény telefon és faxszáma: 66/282-560 Mobil: 20/938-98-30
Intézmény e-mail címe: gyermekjolet.gye@gmail.com
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CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÁS
DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS u. 44.

NYITVA TARTÁSI REND:

Tisztelt Múzeumpártolók!
Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítványt, melynek célja Dévaványa kultúrájának megőrzése.
Adója 1%-ának felajánlásával Önnek is lehetősége nyílik,
hogy e tevékenységhez támogatást nyújtson.

Adószám: 18385711-1-04
Kuratórium

Hétfő: 800-1130, 1230-1630
Kedd: 800-1130, 1230-1630
Szerda: 800-1130, 1230-1630
Csütörtök: Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 800-1130, 1230-1400
Telefonos elérhetőség:

06/66-483-010

NAGYCSALÁDOSOK DÉVAVÁNYAI EGYESÜLETE – 2015. ÉVI ÖSSZEGZÉS
Mozgalmas év volt 2015 a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesületének tagjai számára. Gyakorlatilag minden hónapra jutott valamilyen program, esemény városunkban, amelyen tagjaink képviselték az egyesületet.
Februárban farsangoltunk, a gyerekek ötletes jelmezekbe öltöztek. Márciusban nőnap alkalmából köszöntöttük az
egyesület hölgytagjait. Áprilisban Húsvétváró kézműves
foglalkozást tartottunk a Civilházban nemcsak egyesületi
tagoknak. Ebben a hónapban volt Romániában, Élesden a
VI. Lugosi Mihály Szépolvasó verseny, egyesületünkből két
kisdiák vett részt rajta. Májusban anyák napi ünnepséget tartottunk. Május végén új vezetőséget választottunk. Júniusban szalonnasütéssel egybekötött nyílt nap volt a Civilházban. Júliusban a Strandfürdőben tartottuk családi napunkat,
vendégeink voltak az Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú
Egyesület tagjai is, akik zenés produkcióval léptek fel, majd
egyesületünk tagságával töltötték a nap hátralévő részét.
Augusztus 20-án Ópusztaszerre kirándultunk, 23-án pedig
a Tüskevár horgásztónál családi horgászatot rendeztünk.
Szeptemberben részt vettünk az Autómentes napon, önkéntes munkával is segítettük a rendezvényt. Aktív részesei voltunk a Betakarítási ünnepnek, süti-sátorral készültünk, bográcsban csülkös pacalt főztünk. Szeptember végén nagyobb
ruhaadományt kaptunk két helyről is. Egyesületünk tagjai
örömmel vették a felajánlást. A megmaradt ruhákat átválogattuk, és a Családsegítőnek adtuk, hogy városunk rászoruló
tagjai is részesülhessenek belőle. Októberben Szüreti bált
rendeztünk, a díszítéshez szükséges díszeket közösen készítettük a Civilházban jó hangulatú összejöveteleink során.
Novemberben az adventi kézműves foglalkozáson telt ház
volt. Nagy öröm volt számunkra, hogy annyian eljöttek és

együtt készülhettünk a közelgő karácsonyra, ahogyan sokan
nevezzük a szeretet ünnepére. Kézműves foglalkozást tartottunk a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
tartott Roma napon. December elején hozzánk is ellátogatott
a Télapó, ezen a délutánon ünnepeltük egyesületi szinten a
karácsonyt is. Szilveszterkor vendégeinkkel együtt búcsúztattuk az óévet az egyesület által szervezett Retro szilveszter
keretében.
Idén hasonlóan színes programokkal készülünk, illetve
vannak ötleteink, melyek megvalósítása nagyban függ egy
beadott pályázatunk eredményétől.
Várjuk sorainkba azokat, akik egy fiatalos, lendületes csoporthoz szeretnének tartozni!
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy támogassák adójuk 1

%-ával

a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesületének működését!

Adószám: 18380046-1-04
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BEMUTATKOZÁS

• Újszülött •

Vig Hilda vagyok, a
Szügyi Dániel Református Általános Iskola
leendő elsőseinek osztályfőnöke.
Fontosnak tartom az
óvoda-iskola átmenet
megkönnyítését. Törekszem arra, hogy a
kisgyermekeket barátságos,
szeretetteljes
légkör fogadja, ahová
örömmel, mosolyogva jönnek és ahol élményszerűen
sajátíthatják el az új ismereteket.
A tanulás mellett a szabadidő hasznos eltöltése érdekében színes, kreatív foglalkozásokat szervezek.
Sok szeretettel és nagy bizakodással várok minden
kisgyermeket iskolánk közösségébe!

2016. január 4-én
született

Kató Dominik.
Édesanyja Pocsai Gyöngyi,
édesapja Kató Csaba.

Gratulálunk!
• Újszülött •
2016. január 12-én
született

Lovász Botond.
Édesanyja Berczi Tímea,
édesapja Lovász Zoltán.

SULIVÁRÓ BARKÁCSHÁZ NYITJA KAPUIT

Gratulálunk!
KARÁCSONYI TÉMANAP
2015. december 18-án a Szügyi Dániel Református
Általános Iskolában témanapot tartottunk.
2016. februárjától a Szügyi Dániel Református Általános Iskola Bem utcai épületében.
Szeretettel várjuk az ősszel iskolába induló ovisokat és a
szülőket is.
A gyerekeknek kézműves foglalkozást, kreatív játszóházat és iskola előkészítőt szervezünk.
A szülők is részt vehetnek ezeken a programokon és közben megtanulhatnak pl. babzsákot, tornazsákot varrni.
Jelentkezni a 66/483-342-es telefonszámon lehet.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Vig Hilda leendő elsős tanító néni

A foglalkozások csütörtökönként,
16.00-17.30-ig tartanak.
Kezdés: 2016. február 11.
Helyszín: Bem u. 7. szám alatti iskolaépület

Az áhítat és játékos vetélkedő után kézműves foglalkozás következett, valamint a nap fénypontja, tanulóink átvehették a kapott ajándékaikat. Társasjátékok
mellett 2 db csocsó asztal volt a meglepetés, melyen
az alsó és a felső tagozat osztozott. Ezenkívül minden diák csomagot kapott mindenféle finomsággal. Itt
még nem ért véget a meglepetések sorozata, mert a
délután folyamán egy bábelőadást is megtekinthettek
tanulóink, itt is kaptak ajándékot: CD-t és foglalkoztató füzetet vehettek át az előadóktól, a békési Napocskacsa Bábcsoporttól.
Igazán tartalmas és élménnyel teli nap után kezdődhetett a téli szünidő.
Köszönjük a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnak, a Dévaványai Református Egyházközségnek, valamint a Dévaványai Elemi Iskolai
Alapítványnak, hogy anyagilag hozzájárultak a
játékok, ajándékok megvásárlásához és a nap emlékezetessé tételéhez.
PSZM
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Tavaszköszöntő
Csivitel a sok veréb:
Télúrfiból már elég!

Zsenge lánya, Napsugár!

Zord Február, tova fuss,

Kicsi és nagy téged vár.

Bontsál szirmot Hóvirág,

Jöjj el hamar, Március

Arany hajad terítsd szét,

Hadd szépüljön a világ.

Zöldüljön ki minden rét.

Fiúk, lányok táncba fognak,
Tavasz, tavasz lesz, már holnap
Bars Sári
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KUKORICÁS DÉLUTÁN
A múzeumbarátok köre 2016. január 20-án „KUKORICÁS”
délutánt rendezett a múzeumban. Akik eljöttek, nagyon sok érdekességet tudhattak meg a kukoricáról, Nagy László muzeológus „A kukorica története a Sárréten” című előadásából.
Gyönyörű képeket is láthattunk erről a különleges növényről.
Köszönjük Papp Erzsébetnek az erre az alkalomra elküldött
szép versét.

Papp Erzsébet

Bomlik a csuhéj
Nyirkos a hajnal, szitáló ködben
Százszorszép napfény varjakba botlik
Ősz ágra szökken.
Varjak siráma letér az útról
Ember elszórta morzsára szállnak
S hessennek újból…
Tengeritermés nevet a szárán
Csuhéjkabátja állig gombolva
Száraz szakállán.
Bomlik a csuhéj, csörren a gyöngye
Aranyló halmok felnövekednek
Nagyobbra, többre…

Nem csak a szemünket gyönyörködtettük, különleges élményben volt részünk a kukoricás ételek kóstolása során is.
Nagyanyáink fiókja mélyén lapuló, rég elfeledett ételek receptjeit és a reformkonyha kukoricás finomságainak elkészítési módját is megtudhattuk, megtanulhattuk egymástól. Külön
köszönjük Váradiné Ilonkának, Kanóné Julikának, Kozmáné
Terikének és segítőinek, L. Papp Ferencnének, Dékány Margitkának, akik sütöttek, főztek. Köszönjük a múzeum dolgozóinak a segítségét. Tervezünk még több ilyen délutánt (krumpli,
tészta, gabona, sütőtök, stb.… témában).
Köszönöm a munkáját azoknak a tagjainknak is, akik a
„Dévaványa Értékei Kiállítás” szervezésében, lebonyolításában részt vettek. Büszkék vagyunk azokra, akiknek a munkái a
kiállításon olvashatók, megcsodálhatók.
Tóbiás Gáborné elnök

Fehéren lebben ökörnyálfátyol
Fekete földek zamatát hozza
Szomszéd határból.
Földek, zizzenés ízek és hangok…
Tengerisorból pihenni hívnak
Messzi harangok.
Nyárvégi szellő nyárfához lépdel
Puha mancsával macskamód játszik
Sárgult levéllel…
Sárga a csutka, levágott csonkja
Sárga a hold, és sárgán sercen a
Nyárson-szalonna…

TÉDE HÍREK

KÉZMŰVES KÖR
a művelődési házban!

2016. március 5-én
NŐNAPOT tart a TÉDE, melyre
minden tagot szeretettel vár a vezetőség.

Első alkalom:

•••••••••••••

Kézműves kör

február 16. (kedd)
16.30-tól.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Segítse az adójának 1%-ával

a Tartós Betegségben Élők
Dévaványai Egyesületét (TÉDE)!

Adószámunk: 18383362-1-04
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SÓKUCKÓ

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁNUNK!
Nyúzó Istvánné, Józsa
Ilona február 3-án ünnepelte 90. születésnapját.
E jeles alkalomból otthonában Valánszki Róbert
polgármester oklevelet és
virágcsokrot nyújtott át az
ünnepeltnek.
Szülei Budapesten ismerkedtek meg, házasságkötésük után költöztek
Dévaványára. Házasságukból hét gyermekük született, négy lány és három fiú, Ilonka néni volt a harmadik a sorban.

Értesítjük a városban lakó kicsiket és nagyokat, hogy a sókuckó az idei szezonban is üzemel az Eötvös utcai óvodai
telephelyen!

13-17 óra között vehetik igénybe a szolgáltatást.
A sószoba egy esztétikusan kialakított helyiség, ahol a gyerekek kedvük szerint foglalatoskodhatnak: rajzolhatnak, mesekönyvet nézegethetnek, mesét nézhetnek, énekelhetnek, játszhatnak az ott töltött idő alatt.

Nehéz gyermekkora volt, iskolába is csak rövid ideig járt,
mert otthon kellett segítenie a házi munkában. Fiatal évei is
munkával teltek, szórakozásra nem igen jutott idő.
1948-ban, 22 éves korában ismerkedett meg Nyúzó Istvánnal és hamarosan házasságot kötöttek. Közös életüket a
Vad Gyula féle tanyán kezdték.
Négy gyermekük született: István, Ila, Erzsike és Rózsika.
Gyermekei közül Ila Budapesten, Erzsike Bátonyterenyén él.
István és Rózsika Dévaványán lakik, ezért mindig segítségére lehetnek Ilonka néninek.
1963-tól a dévaványai Aranykalász Tsz-ben dolgozott,
ahonnan kitüntetéssel vonult nyugdíjba. 2008 óta özvegyen
él a Hunyadi utcai otthonában, minden fontos családi ünnepet közösen itt töltenek. Ilyenkor megtelik a ház gyerekzsivajjal. Ilonka néninek 10 unokája és 10 dédunokája van.
Kedves Ilonka néni! Jó egészséget, sok örömet
és boldogságot kívánunk!

Balogh Aranka

A szakemberek szerint a sószoba alkalmas a gyermekek
alsó- és felső légúti megbetegedéseinek (pl. orrdugulás, köhögés, hörghurut, stb.), asztma, allergia és egyes bőrbetegségek tüneteinek mérséklésére, közérzetük jobbá tételére.
Az edényekben lévő oldat párolgása következtében egy
olyan mikroklíma alakul ki a helyiségben, ami kedvező hatással van a légzőszervek aktivitására, ezáltal fokozódhat az öntisztulás, enyhülhetnek, illetve megszűnhetnek a gyulladásos
folyamatok.
A sókuckó működtetése óvodánk HÉTSZÍNVIRÁG Alapítványának finanszírozásával, anyagi támogatásával valósul meg.
Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk hozzájárul a gyermekek egészségének megőrzéséhez.

Sok szeretettel várjuk a gyógyulni vágyókat!

UTAZÓ ISKOLA PROGRAMBAN VETTÜNK RÉSZT
Az idei tanév során a BankVelem program keretében
a projekt szervezői 100 általános iskolába látogatnak
el, hogy játékos módon erősítsék a diákok pénzügyi
ismereteit. Ez az Utazó Iskola Program.
A programba a mi iskolánk is bekapcsolódhatott,
januárban alsós és felsős tanulócsoportok vehettek
részt interaktív tanórákon, majd játszóházi foglalkozásokon.
A foglalkozások során a mindennapi életből vett
példákkal és feladatokkal, élvezetes módon tudatosították a gyerekekben, milyen fontos a saját költségek
megtervezése, a takarékosság, a pénzügyi tudatosság.
Kellemes, jó hangulatú napot tölthettünk együtt,
köszönjük az Utazó Iskola csapatának a lehetőséget!
Czudorné Bukva Róza
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TÜDŐSZŰRÉS

VADÁSZTÁRSASÁG HÍRE

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

A Dévaványai Földtulajdonosi Közösség 2016.
február 29-én 15 órakor közgyűlést tart, melyre
tisztelettel meghívja a Földtulajdonosokat a Dévaványa Kossuth u. 35. sz. alatti vadászházba.
Tájékoztatjuk
továbbá, hogy a vadászati jog haszonbérleti díját a vonatkozó
törvényi előírás szerint (100.-Ft/ha/év)
2016. március 8-tól
2016. március 31-ig
fizeti a Dévaványa
Kossuth u. 36 sz. alatti vadászházban.
Tisztelettel: Illin József Földtulajdonosi Közös Képviselő

A Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány
szeretettel meghívja Önt és kedves családját:
				

2016. március 12-én 19 órai kezdettel megrendezésre kerülő

MŰVÉSZETI BÁLJÁRA.
Helyszín: DÁMK Művelődési Ház Színházterem

Belépő ára: 3.000.-Ft,
Támogató jegyek: 500.-, 1.000.-, 2000.-Ft-os
címletekben kaphatók.
A jó hangulatról 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:
Művészeti Iskola irodájában. Telefon: 20/773-9693.
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SZÍVEMBEN ÉLNEK
A Szabad Föld 2016. 01. 29-én
megjelent számából.
Már rég nem lakom Dévaványán, de gyermekéveimet 6 hónapos koromtól 13 éves koromig ott töltöttem. Nevelőszülőknél: a Varsóczi Zsigmond (Zsiga
bácsi) cimbalmos és neje, Kovács Karolina (Lina
néni) házaspárnál. Én voltam a 41. gyermekük.
A negyvenet, mikor elérték a serdülőkort, mind
elvitték tőlük. Gyakran hallottam apukámtól, hogy
mondogatta anyukámnak: meglátod, majd Magda viseli gondunkat. Ő a mi lányunk. Így is lett. A
Sirály utca 6. szám alatti házban cseperedtem fel.
Ők tanítottak meg nemcsak járni, de a szeretetre,
megértésre, tiszteletre mások iránt – és még annyi
mindenre. Az egész énemet, életemet nekik köszönhetem. Óvodába, iskolába ott jártam. Lámpa mellett
tanultam és mondtam fel a leckét drága apámnak.
Anyukám a fáradtságtól sokszor elszundikálva lebukott a székről ruhafoltozás közben.
Apukám télen az ipartestület zenekarában cimbalmozott, nyáron pedig Szentgyörgyi Lajos földbirtokos tanyáján dinnyetermelők voltak, nehéz, fáradságos munkával. Apukám a Szentgyörgyi lányokat
zenélni tanította. Szentgyörgyiék jó emberek voltak,
szerettek minket, és mi is őket. Mindent megadtak,
amit lehetett. Dinnyeéréskor kocsit, hogy a piacra
tudjuk vinni a dinnyénket.

Apukám, aki 1873-ban született, 1952-ben ment
el, anyukám, aki nála tíz évvel volt fiatalabb, 1956ban. Ott nyugszanak a régi temetőben. Azóta sok
minden történt velem, de Dévaványa iránt ma is
honvágyat érzek, s lélekben mindig velem vannak
ők. Szeretném világgá kiáltani azoknak, akik ismerték, szerették őket, hogy még mindig élnek – és élni
fognak, míg szívem utolsót nem dobban. Ha kiejtem a nevüket vagy csak rájuk gondolok, a szívemet
melegség önti el. A kép a‚ 30-as évek elején készült
róluk: Varsóczi Zsigmond cimbalmosról és feleségéről, Kovács Karolináról – az én drága szüleimről.
Elmúltam már 83 éves, de vissza-visszatérnek a Tisztelettel hajlok meg emlékük előtt, s szívből jövő
gyermekkori emlékek. Eszembe jutnak a társaim: szeretetüket próbálom továbbadni gyermekeimnek,
Molnár Juci, Katona Bandi, a szomszéd Sélei Ida, unokáimnak.
Ica, Sanyi, Gyuszi (testvérek), Zsambok Rózsi, Bak
Elek és családja. Talán még Szentgyörgyi Lajos és a
Tóth Istvánné Varsóczi Magda, Budapest
húga, Jucika is él...
Dévaványa sokat változott azóta: sáros faluból
város lett. De nekem máig az a nagyon kedves
gyermekkori falu maradt, a macskaköves utcáival,
keskeny járdáival, házaival. A főtéren a két templom – a református és a katolikus – között volt a
piactér. Egy szép artézi kúttal, amely márvánnyal
volt díszítve, és lépcsőn kellett lemenni a csaphoz:
innen hordtuk a vizet. Nekünk, gyerekeknek olyan
volt, mint egy kis palota bejárata. Esténként összejöttünk itt, énekelgettünk, játszottunk. Lebontották,
nincs meg.
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KIRÁNDULÁS

KEDVES LEENDŐ

A DÁMK Művelődési Ház autóbuszos kirándulást szervez, melyre várja mindazok jelentkezését,
akik szívesen részt vennének „Pécs és környéke”
megismerésében.

A kirándulás napja: 2016. május 14-15.
Indulás: 6 órakor a művelődési ház parkolójából
- Dunaföldváron keresztül (325 km, 2x pihenővel)
Érkezés: kb. 13 óra.

ELSŐ OSZTÁLYOS
GYEREKEK!
Szeretettel várunk benneteket szüleitekkel együtt
március 2-án, (szerdán)
a Ványai Ambrus Általános Iskola
Körösladányi úti iskolájába,
március 3-án, (csütörtökön)
a Vass-telepi iskolába 17 órától.
Töltsünk el együtt egy vidám délutánt
játékkal, ismerkedéssel!
Látogassatok el hozzánk,
nagyon várjuk a találkozást!
A leendő elsős tanító nénik: Berta Anikó,
Csekőné Kovács Emma, Vargáné Orvos Judit.

Tervezett program:
14-én (Szombat)
- szálláshely elfoglalása,
- Tettye (városrész), Pécs városának egyik legfestőibb tája parkkal, romokkal, barlanggal és
arborétum megtekintése,
- látogatás a pécsi tévétoronyhoz és kilátóhoz
- közös vacsora.
15-én (Vasárnap)
- Látogatás a Zsolnay negyedbe,
- Pécs jelképe: a Dzsámi megtekintése, városnézés,
- szabadprogram,
- 15 órakor hazautazás.
Költségek: a jelentkezők számától, illetve kedvezményektől függően alakulnak (busz ktg, szállás,
vacsora, belépők kb.10-12.000.-Ft).
Jelentkezés: folyamatosan, a férőhelynek megfelelően április 30-ig (5000.-Ft előleg befizetésével).
Érdeklődni: művelődési ház irodájában Balogh
Arankánál, tel.: 66/483-051.
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Megemlékezés

Dr. Kiss László
Ügyvédi iroda

„Elfelejteni téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget,
Csak egy sugarat hagytál, örök emlékedet.
Drága jó lelked nyugodjon békében.”

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

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Kiss Károlyné Lovász Katalin halálának
1. évfordulójára.
Szerető családja

Megemlékezés

Papp Sándorné Kecse Emília 1932
Egri Zsigmond 1950

„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.”

•

Halálesetek:

Fájó szívvel emlékezünk Szűcs Ferencné Szilágyi Róza
halálának 1. évfordulójára.
Szerető családja

MEGHÍVÓ

Köszönetnyilvánítás
„Lelked, mint a fehér galamb csendesen
messzire szállt,

Tisztelettel hívjuk
Önt és családját
2016. március 7-én
(hétfő) 14.30 órára
a múzeumba, a

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 Egri Zsigmond temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Szerető felesége, a gyászoló család

•••••••••••••••••
Szeretnénk megköszönni mindazoknak
a részvételét, akik 2016. 01. 18-án végső
búcsút vettek és velünk együtt elkísérték utolsó útjára özv. Papp Sándornét,
született Kecse Emíliát.

Dévaványa az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcban
című rendezvényünkre.
Előadó: Szalay Ágnes történész
Mindenkit szeretettel várunk!

A gyászoló család
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Múzeum

Jó minőségű kisbálás búzaszalma eladó.

Születések:

Telefon: 06-30/284-8642

Kovács László és Czakó Mária lánya Leila Auróra
Lovász Zoltán és Berczi Tímea fia Botond

Ház eladó!

Dévaványa, Zrínyi u. 135. alatti
ház (víz, villany) eladó.

Érdeklődni: Csontos Zsigmond
Dévaványa, Köztársaság u. 24.

Érd.: 06-30/393-5636

Tel.: 06-70/776-4257,
06-70/362-0164

felújításra szoruló régi paraszt-

Gyebnár Tibor és Iulisca Julianna Erika fia Bence

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

INGATLANKÖZVETÍTÉS

ELADÓ CSALÁDI HÁZAK DÉVAVÁNYÁN: /irányárak/

2 szoba összkomfort, 2 kazános közp. fütéses ház a Körösladányi úton,
3 szoba, teljes komfort, SZÁRAZ vályogház, közp. fűtés, a Szeghalmi úton
2 szobás, teljes komfortos, vegyes fal, gázkonvektoros, a Ságvári út elején
2 szobás, tégla alapon épült, teljes komfortos, szép vályogház, a Széles úton
2,5 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, nagy gazd. épületek, a Bánomkert úton
3 szoba+hall, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, az Eötvös úton
2 szobás, teljes komfortos ház /2 db. gázkonvektor/, a Széchenyi út közepén
2 szobás, központi fűtéses, teljes komfortos téglaház, a Körösladányi út közepén
2 generációnak is alkalmas, tetőtér beépítéses ház, 2 kazános fűtés, a Hunyadi úton
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, blokktégla ház, gázkonv., az Árpád út közepén
2 szobás, teljes komfortos, tégla építésű ház /3 db gázkonvektor/, a Tompa úton
3 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a Szeghalmi út közepén
2 szobás téglaház, teljes komfortos, 3 db gázkonv., gazd. épületek, a Kisújszállási úton
2 szobás, tégla alapon, vegyes fallal épült, jó állapotú, konvektoros ház, a Kígyó úton
2 szoba, teljes komfort, közp. fűtés, kistégla falazat, tégla melléképület, a Sarló úton
Lebontásra való vályogházház, 991 m2 szabályos telekkel, a Zrínyi út közepén
2,5 szobás, teljes komfortos ház, azonnal költözhetően, a Köleshalmi úton
3 szobás, teljes komfortos ház, gáz és vegyes fűtéssel, a Rákóczi út elején
2 szobás, komfortos, száraz vályogház, konvektoros, gazd. épületek, a Szérűskert úton
2 szobás, teljes komfortos, felújított ház. kombi kazános közp. fűtéssel, a Kinizsi úton
3 szobás, gázkazános központi fűtéses, felújított fürdőszobás ház a Dobó úton
2 szoba+nappali, komfortos, gázkonvektoros ház, a Körösladányi út elején
2 szoba+nappali, gázkonvektoros, komfortos ház, melléképület, garázs, a Barcéi úton
2 szobás, felújított komfortos, kistégla ház, konvektoros, a vasútállomás végén,
a Kisújszállási út felől
2 szobás, összkomfortos, blokktégla ház, 2 kazános közp. fűtés, a Deák F. út közepén
2 szintes, 4 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, teljes komfort, az Árpád út közepén
3 szobás, felújított ház, külső hőszigetelés, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a Villa úton
2,5 szobás, teljes belső, szép felújítás, új közp. fűtés+konvektorok, a Villa úton
2 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, öntöttvas radiátorok, mellékép., a Sirály úton

6,5 mó Ft.
4,8 mó Ft.
4,5 mó Ft.
2,9 mó Ft.
5 mó Ft.
8 mó Ft.
1,1 mó Ft.
2,5 mó Ft.
12 mó Ft.
4,9 mó Ft.
3,2 mó Ft.
5 mó Ft.
3,8 mó Ft.
3,2 mó Ft.
5 mó Ft.
400.000 Ft.
5 mó Ft.
3,5 mó Ft.
3 mó Ft.
6,8 mó Ft.
7,8 mó Ft.
5 mó Ft.
2,9 mó Ft.

5 mó Ft.
4,5 mó Ft.
10 mó Ft.
7,9 mó Ft.
6,9 mó Ft.
7,2 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

Dr. Körömi István
állatorvos

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

Tel.: 06-30/518-9097
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

Napos és előnevelt
csirke jegyeztethető!

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. február 19. (péntek) 1700 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.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

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA
2016. február 29., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak a február 29-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Március 11.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

Dévaványai Hírlap - 26. oldal

