Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2016. február 17. napján rendkívüli ülést tartott.
Elsőként a nyolcadik napirend került megtárgyalásra,
mely kapcsán úgy döntött a testület, hogy az önkormányzat
a TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztések” című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be, amely a határozatban szereplő
csatornaszakaszok figyelembevételével kerül kidolgozásra.
Első napirendben pályázatok kiírásáról tárgyalt a testület
és úgy döntött, hogy a háziorvosi körzetekről szóló 8/2007.
(II.23.) önkormányzati rendeletben meghatározott II. és
IV. számú körzetben háziorvosi tevékenység ellátására pályázatot ír ki.
A második napirend keretében került elfogadásra a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterve.
Harmadik napirendi pontként került megtárgyalásra a
Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskola és Kollégiuma kérelme, amelynek helyt adva ingyenes biztosítja a testület a művelődési ház szükséges helyiségeit, technikai eszközeit a Szalagavató ünnepségre.
Negyedik napirendben döntöttek kölcsönszerződés
megkötéséről az AGRICOLA Dévaványa Kft-vel, amely
mezőgazdasági gépekre és eszközökre vonatkozik.
Tizedik napirendben döntött a testület arról, hogy az
AGRICOLA Dévaványa Kft. részére tagi kölcsönt biztosít,
összesen bruttó 14.346.784,- Ft összegben.
Ötödik napirendi pontként került megtárgyalásra a Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítvány kérelme. A testület
úgy döntött, hogy az alapítvány részére engedélyezi, hogy
a megítélt 150.000,- Ft támogatási összegből a 2015. évben fel nem használt 96.582,- Ft-ot a digitalizáláshoz szükséges vásárlásra használhassa fel a 2016-os évben.
Hatodik napirendben az „Ajánlattétel a TOP-4.1.1-15
kódszámú pályázat keretében felújítandó Dévaványa Város
Önkormányzat Központi Orvosi Rendelőhöz kapcsolódó
műszaki tervek elkészítésére” tárgyban indított beszerzési
eljárás eredményeként az Alföld- Planum Kultúrmérnöki
Kft. bruttó 4.572.000,- Ft ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Hetedik napirendi pont keretében döntöttek arról, hogy
az önkormányzat a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be,
melynek keretében bölcsőde férőhely bővítést, tornaszoba
kialakítást, játszóudvar fejlesztést kívánnak megvalósítani.
Tizenegyedik napirendi pontban az „Ajánlattétel a TOP4.2.1-15 kódszámú pályázat keretében felújítandó önkormányzati tulajdonú épülethez kapcsolódó műszaki tervek
elkészítésére” elnevezésű helyi beszerzési eljárás eredményeként a Trisius Építő, Tervező és Szolgáltató Kft. bruttó
2.019.300,- Ft-os ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Kilencedik napirendben a „Fogászati kezelőegység beszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárás eredménye-

ként a Dental Craft Kft. bruttó 5.000.000,- Ft ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
A képviselő-testület 2015. február 25. napján megtartotta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések
elfogadását követően, a napirendek tárgyalása előtt jóváhagyásra került a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ
által tervezett - 2016. április 3-tól Dévaványa települést
érintő - menetrend módosítások bevezetése.
Első napirendként került megtárgyalásra az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről készült tájékoztató, amelyet
egyhangúlag elfogadott a testület.
Második napirendben elfogadták Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.
Harmadik napirendben tárgyalták a Dévaványai Szociális Szövetkezet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet elfogadott a testület.
Negyedik napirendi pontban módosításra került az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet, így a költségvetés főösszege 2.186.784.000,- Ft-ról 2.071.316.000,- Ft-ra módosult.
Ötödik napirend keretében a testület megtárgyalta és
elfogadta Dévaványa Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálat módosítását.
Hatodik napirendben döntött arról a testület, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa, Árpád u. 6., az
Árpád u. 8., a Bem J. u. 13. és a Könyves K. u. 11. szám
alatti ingatlanokat értékesítésre meghirdeti és kiírja a pályázatot.
Hetedik napirendben került megtárgyalásra a Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány kérelme,
amelynek helyt adva a 2016. március 12. napján tartandó
XVI. Művészeti Bálra ingyenesen biztosítja a művelődési
ház szükséges helyiségeit, technikai eszközeit.
Nyolcadik napirendként elfogadták a 2016. évi költségvetésben elkülönített Vállalkozói Alap terhére Dévaványa
közigazgatási területén megvalósuló munkahelyteremtő
és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó
pályázati felhívást, valamint megalkották Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(II.29.)
önkormányzati rendeletét a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 15/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Kilencedik napirendben került módosításra a járási hivatal kialakítására vonatkozó 2012. október 30. napján
megkötött személyi állomány, épület, valamint technikai
eszközök átadására vonatkozó feltételeket tartalmazó megállapodás.
Tizedik napirendben döntöttek arról, hogy a 2017. évi
villamos energia beszerzése során együtt kívánnak működni a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel és igénybe

Dévaványai Hírlap - 3. oldal

Testületi ülésen történt…
veszik a díjmentes csoportos villamos energia beszerzési
szolgáltatást a további megtakarítás érdekében.
A testület zárt ülés keretében döntött otthonteremtési
támogatás megítéléséről, három esetben, összesen
1.250.000,- Ft összegben.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2016. március
31. napján 1500 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési
tevékenységről. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulása.

2. Beszámoló a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor
2015. évi működéséről.
3. Dévaványai Értéktár által elvégzett éves munka
értékelése.
4. Döntés a dévaványai civil szervezetek működési,
feladatellátási támogatásáról.
5. Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő
cím 2016. évi kitüntetettjéről.
6. Döntéshozatal „Dévaványa Kiváló Sportolója” elismerő
cím 2016. évi kitüntetettjeiről.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

szociális és igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
5510, Dévaványa Hősök Tere 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Szociális feladatkör
I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi,
orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
Hatósági feladatkör
I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli,
közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak
ügyintézői szakképesítés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• Szociális tárgyú kérelmek előterjesztése a döntéshozó felé (polgármester, szociális bizottság), szociális tárgyú határozatok meghozatala és rögzítése a PTR rendszerbe; szociális bizottság működésével
kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátása,
• Szervezetirányítási dokumentumok, szabályzatok készítése Dévaványa Város Önkormányzata és intézményeinél.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint
a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felsőfokú képesítés a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet
9.,14., pontja alapján,
• 6 hónap próbaidő vállalása,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről,
• adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szociális vagy igazgatási területen szerzett – legalább 1-3 év tapasztalat.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czene
Boglárka (jegyző) nyújt, a (66) 483-100/114 mell. telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Hősök tere
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: I-1/31/2016, valamint a munkakör megnevezését:
szociális és igazgatási ügyintéző.
• Személyesen: Czene Boglárka, Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal, Dévaványa, Hősök tere 1.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.
§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.devavanya.hu, www.kozigallas.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.devavanya.hu
honlapon szerezhet.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Dévaványán is megkezdődtek
az utcák átnevezései
2011-ben született új önkormányzatai törvény egyértelműen kimondja, hogy egyetlen közterület, illetve közintézmény
sem viselhet a XX. század önkényuralmi rendszereire utaló nevet. Ennek fényében minden településnek, így Dévaványának is az MTA iránymutatásai alapján felül kellett
vizsgálnia a közterületek elnevezéseit. A településen három
olyan utca volt, melynek nevét a képviselő-testületnek 2016.
január 1-jétől módosítania kellett. Az utcák elnevezése előtt
az ott élő lakosság véleményét is kikértük, így születtek meg
az új utcanevek: Ságvári Endre utcából Sáros utca, a Felszabadulás utcából Thököly Imre utca, míg a Hámán Kató
utcából Három Rózsa utca lett.
Ezzel egy időben egy 2014. évi kormányrendeletnek köszönhetően szükségessé vált a település címnyilvántartásának felülvizsgálata is. A település több utcájának házszámozása rendezetlennek mondható, így az ingatlanok nehezen
azonosíthatóak be, megnehezítve ezzel az ott élők, illetve pl.
a mentők, tűzoltók, betegszállítók, postai kézbesítők, közszolgáltatók stb. munkáját.
A változásokat 2016. év folyamán több szakaszban fogja
hivatalunk megvalósítani. Elsődlegesen a legutoljára átnevezett három utca neve és házszámozása került rendezésre.
A lakcímváltozással érintett lakosok számára a lakcímváltozások hivatalból, automatikusan vezetődnek át azoknál a
hatóságoknál, akik jogosultak felhasználni az egységes személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait (pl.: Földhivatal,
Magyar Posta, Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság,
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Nemzeti Adó-és Vámhivatal, Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, stb.).
A hivatal megkeresésére a településen közszolgáltatást
végző gazdasági társaságok hivatalból és díjmentesen fogják
nyilvántartásaikon a lakcímváltozást átvezetni. Mindezekkel
egy időben értesítettük az illetékes mentőszolgálatot, rendőrséget és katasztrófavédelmi kirendeltséget a településen
történt változásokról.

szolgáltatón kívül más szolgáltatóval (pl.: vezetékes, vagy
mobil telefon), pénzintézettel, hitelintézettel, egyéb szervvel
(pl.: munkáltató, iskola) is kapcsolatban áll, úgy a lakcímben történt változást egyénileg kell a szolgáltató felé jelezni.

Javításra szorult a Trianoni emlékmű
Városunk egyik talán legszebb közterületi műalkotása, a
2010-ben állított Trianoni emlékmű jobb oldali zászlórúdja február 29-én reggelre kitört a foglalatból. A problémáról
haladéktalanul értesíttettük a művészt, majd felvettük a kapcsolatot a megfelelő szakemberekkel, így a helyreállítás amennyiben más gond nem akad - napok alatt befejeződhet.

Problémák a meleg vizes kútnál
Mint ha csak ismételné magát a tavalyi év, ismét problémák léptek fel a melegvizes kútnál. A Strandfürdő és Gyógyászatnál lévő melegvizes kutak egyike – most a kisebb
hozamú kút – szivattyúja március elejére felmondta a szolgálatot. A szivattyú megjavíthatóságát jelenleg az Alföldvíz Zrt. szervizüzemének szakértői vizsgálják, a vizsgálati
eredmények fényében tudjuk a további lépéseket megtenni.
A probléma ellenére a hévízkút kisebb hozammal és szakaszosan ugyan, de továbbra is működik.

Köszöntő a hölgyeknek
„Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy
embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk
bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és
nagyon boldogok legyünk.”
Ernest Hemingway

A járási hivatal okmányirodája a változással érintett ingatlanokba bejelentkezett állampolgárok részére térítésmentesen cseréli a lakcímkártyát. Fontos megjegyezni azonban,
hogy azokban az esetekben, ahol valamely hatósági okmányt (pl.: gépjármű forgalmi engedélye, gazdasági társaságoknál a cégkivonat, egyéni vállalkozóknál vállalkozói
igazolvány) is érinti a lakcímváltozás, az illetékes szerveknél a hatályos jogszabályok alapján illetékmentes
ugyan a lakcímmódosítás miatti változás, azonban ezek
az eljárások már nem hivatalból, hanem az ügyfél kérelmére indulnak!

A nő kétségtelenül egy csodálatos teremtmény. Szeretetre és tiszteletre méltó, olyannyira, hogy a legtöbb
műalkotást a világon Ő ihlette. Számtalan szerepben ismerhettük meg, a szerető, a hűséges társ, az otthon melegének oltalmazója, az odaadó, ha kell önfeláldozó anya.
Az ember társas életre ítéltetett, harmonikus együttélésünk alapja pedig a kölcsönös tisztelet, és megbecsülés.
Március 8–án álljunk meg egy percre és lepjük meg társukat egy szál virággal, apró figyelmességgel. Dévaványa minden hölgyének sok boldogságot, örömteli napokat és még több kitartást, türelmet kívánok!

A címek változásáról a térségben általános közszolgáltatók
(víz, villany, gáz) részére megküldésre került az adatmódosításról szóló levél, azonban ha valaki az előbb megjelölt köz-

Valánszki Róbert polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Dévaványa Város
közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására, amelyeknek bizonyított a munkahely teremtő és/vagy megtartó hatása. A pályázat
keretében rendelkezésre álló összeg összesen 5 millió forint.
Támogatást nyújtó szervezet: Dévaványa Város Önkormányzata
Támogatás formája: kamatmentes kölcsön, melynek biztosítékaként a
pályázó ingatlanfedezete szolgál, amelyre az önkormányzat a támogatás
mértékének erejéig jelzálogjogot jegyeztet be.
Támogatási cél: munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások
támogatása.

Támogatás mértéke:
Minimum:

500.000,- Ft,

Maximum: 2.000.000,- Ft
Saját forrás: nem kerül megállapításra.
Pályázni lehet:
1. Likviditási gondok enyhítésére a forgótőke egyszeri finanszírozására,
2. Tárgyi eszköz vásárlására,
ha a pályázatban megjelölt eszköz- illetve forgótőke vásárlás a kamatmentes kölcsön és/vagy egyéb forrás felhasználásával megvalósítható és
ezzel legalább két éven keresztül a pályázat benyújtásakor meglévő alkalmazotti létszám megtartható, esetleg új munkahely teremthető.

6. A kölcsön felhasználásáról a támogatás utolsó részletének visszafizetéséig el kell számolni. Ennek megfelelően a vállalkozás beszámolót készít,
melyben bemutatja a megvalósult beruházást, annak hatását a vállalkozás
működésére, eredményességére, valamint az alkalmazottak munkajogi
létszámát az időszak végén. A vállalkozás eredeti számlákkal, vagy adásvételi szerződés csatolásával és az ÁFA elszámolás bemutatásával számol
el a kölcsön összegével, amelyeket ellenőrzés után a hivatal a támogatottnak visszaküld.
7. A támogatás időtartama alatt a hivatal jogosult ellenőriztetni a beruházás
megvalósulását, a foglalkoztatás teljesülését, ennek érdekében a vállalkozó székhelyére, telephelyére beléphet, irataiba betekinthet. A vállalkozó
az ellenőrzést tűrni köteles.
8. Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a vállalkozó a
pályázatban, illetve a kölcsönszerződésben megállapított feltételeket nem
tartja be, vagy az ellenőrzést nem teszi lehetővé, a kölcsön visszafizetése
azonnal esedékessé válik, és azt a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten, 8 napon belül meg kell fizetni a Hivatal számlájára.
9. Abban az esetben, ha a kölcsön visszafizetése a 8. pont alapján történik,
vállalkozó kizárja magát a következő 3 év során meghirdetett Vállalkozói
Alap pályázatokból.
10. A kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jelzáloggal terhelhető ingatlan felmutatása, melynek forgalmi értéke eléri, vagy meghaladja az
igényelt támogatás összegének 150 %-át. Az ingatlan forgalmi értékének
és hitelbiztosítéki értékének meghatározásakor hivatalos ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményét kell irányadónak tekinteni.
11. A pályázó (illetve az ingatlan tulajdonosa) hozzájárul, hogy a biztosítékként felajánlott ingatlanra az önkormányzat a megítélt támogatás összegének megfelelő mértékig jelzálogjogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba.
12. Az önkormányzat fedezetként egyéb hitellel terhelt ingatlant is elfogad,
amennyiben az önkormányzat által nyújtandó támogatás visszafizetésére
az ingatlan hitelfedezeti értéke garanciát nyújt.
A hitelfedezeti érték a hitelbiztosítéki érték 50 %-a.

A beruházás megvalósításhoz, illetve a vállalkozás elindításához kapcsolódó számlák (például: építési, gép, berendezés, haszongépjármű, induló
árukészlet).

13. Terhelt ingatlan esetében a pályázónak pályázatához be kell csatolnia
a hitelt nyújtó pénzintézet igazolását az ingatlanon még fennálló hitel és
kamatai, valamint egyéb járulékai összegéről, valamint a pénzintézet hozzájáruló nyilatkozatát, hogy az önkormányzat - a pénzintézetet követő
rangsorban - a jelzálogjogát az ingatlanra vonatkozóan bejegyeztetheti.

Pályázók, kedvezményezettek köre:

14. Az ingatlan jelzálogjog bejegyzésének és törlésének földhivatali eljárási
díja a pályázót terheli.

Elszámolható költségek:

A pályázaton részt vehet minden olyan egyéni vállalkozó vagy gazdasági
társaság, őstermelő és regisztrált mezőgazdasági termelő, amelynek nincs
köztartozása, nem áll csőd-, felszámolási - vagy végelszámolási eljárás alatt
és vállalja, hogy szervezetében új álláshelyet hoz létre, vagy legalább az
alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma a kölcsön visszafizetésének időszakában (2 év) nem csökken.
Támogatási feltételek:
A kamatmentes kölcsön azon vállalkozás részére nyújtható, amely elfogadja, illetve tudomásul veszi a pályázat alábbi feltételeit:
1. A pályázatokat a Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság, a kiírási feltételek
szempontjából megvizsgálja, értékeli és egy alkalommal hiánypótlást írhat elő 3 napos határidővel.
2. A pályázatokról Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján dönt.
3. A kamatmentes kölcsönszerződést a nyertes pályázókkal Dévaványa Város Önkormányzata a döntést követő 30 napon belül megköti.
4. A kamatmentes kölcsön törlesztését a támogatott a kölcsönszerződésben
rögzített feltételekkel kezdi meg.
5. A beruházás Dévaványa város közigazgatási területén jött/jön létre. A
támogatás visszafizetésének időszakában (2 év) a munkáltató által alkalmazott személyek átlagos statisztikai létszáma nem csökkenhet.

Beadás módja és határideje:
Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek
beadásával lehet.
A pályázatot Dévaványa Város Polgármesterének címezve (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. sz.) kell benyújtani egy eredeti példányban, zárt
borítékban személyesen vagy postai úton.
A borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Vállalkozói Alap Pályázat”
A pályázatok 2016. évben legkésőbb 2016. december 1-jéig folyamatosan benyújthatóak vagy az elkülönített pénzügyi keret kimerüléséig,
melyről a képviselő-testület tájékoztatja a lakosokat.
A visszafizetés feltételei:
Türelmi idő: a folyósítás napjától számított 6 hónap.
A visszafizetés határideje: a folyósítás napjától számított 2 év.
A teljesítés havi egyenlő részletekben történik, de ettől eltérően a tárgyévi
fizetési kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó ütemezés alapján
(pl. mezőgazdasági vállalkozó) is teljesíthető, amennyiben erről a felek külön megállapodnak.
Nem fizetés esetére a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg az adós felhatalmazó levelet állít ki azonnali inkasszóra az önkormányzat javára.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Egyéb lényeges információk:
• A pályázat alapján nyújtott támogatások elengedett, a referencia-kamatláb
és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló
2008. január 19-i bizottsági közlemény (2008/C 14/02) alapján számított
piaci kamata csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag
az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a
csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat
379/5 2006. 12. 28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet)
szabályai alapján lehet nyújtani.

• A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és
dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrizni.
A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
1. egyéni vállalkozók, őstermelők esetén érvényes vállalkozói,
őstermelői igazolvány másolata,
2. gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata,

• Csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3. gazdasági társaság tekintetében a cégjegyzésre jogosult személy(ek)
közjegyző által készített aláírási címpéldánya vagy annak hiteles
másolata, vagy a számlavezető pénzintézet által jóváhagyott aláírás
bejelentőnek a pénzintézet által kiállított másolatát,

• Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni. A támogatást
nyújtó az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében
foglaltak szerinti tájékoztatást ad.

4. ha a pályázó rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel úgy a pályázat benyújtását megelőző üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójának (egyszerűsített beszámolójának) vagy az azzal egyenértékű adóbevallásának a másolata,

• Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű támogatás
nem halmozható más állami támogatással, ha az ilyen jellegű támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az
e rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan
rögzített támogatási intenzitást.
• Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintöszszeget.
Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy
akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak
nyújtott támogatás;
b) Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:
ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek
ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
cb) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes
vagy részleges továbbítástól függ;

5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi
nemleges tartozásigazolás,
6. a helyi adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolása, mely szerint a
pályázónak nincs köztartozása,
7. a pályázó számlavezető pénzintézetének igazolása arról, hogy a pályázó nála folyószámlá(ka)t vezet, amely(ek) nem zároltak, illetőleg
nem terheli inkasszó,
8. a pályázó nyilatkozata, miszerint nem áll csődeljárás, felszámolási
eljárás alatt,*
9. a pályázó nyilatkozata az előző évi vagy a tárgyévi statisztikai átlaglétszámáról, illetve a két éven keresztül történő folyamatos továbbfoglalkoztatásról*
10. a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatát a Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság és a Képviselő-testület tagjai megismerhetik,illetve a pályázatban szereplő adatokat a Dévaványa Közös
Önkormányzati Hivatala kezelheti,*
11. nyilatkozat a fedezetként felajánlott ingatlanra történő jelzálogjog
bejegyzésről*
12. a vállalkozás nyilatkozata arról, hogy a megelőző két pénzügyi évben
és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély öszszegű (de minimis) támogatásokról,*
13. nyilatkozat közpénzekből nyújtott támogatásokról,*

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált menynyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat
kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;

14. a fedezetként felajánlott ingatlan esetén 30 napnál nem régebben kiállított eredeti tulajdoni lap,

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;

16. Ha a fedezetként felajánlott ingatlan pénzintézeti, vagy egyéb hitellel
terhelt, a pénzintézet igazolása a még fennálló hitel és kamatai öszszegéről, valamint a pénzintézet hozzájáruló nyilatkozata, hogy az
önkormányzat - a pénzintézetet követő rangsorban - jelzálogjogát az
ingatlanra vonatkozóan bejegyeztetheti.

f) a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott
támogatás;
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás
terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.

15. a fedezetként felajánlott ingatlannak hivatalos ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslését, amely a pályázat benyújtásának
időpontjához képest nem lehet egy évnél régebbi,

(Az 1-7. és a 14.-16. sz. mellékleteket a pályázónak kell beszereznie,
* a 8-13. sz. melléklete elkészítéséhez az Önkormányzat biztosít iratmintát!)

• A támogatás igényléséhez igazolni kell a beruházás megvalósulását
(számlák benyújtása, működési engedélyek bemutatása, hitelfelvétel
igazolása, stb.), be kell mutatni a tervezett beruházást azzal összefüggésben, hogy milyen hatása van a munkahelyteremtésre, illetve a munkahely megőrzésére.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap, illetve az adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek formanyomtatványa beszerezhető az
önkormányzati hivatal 7-es irodájában, illetve letölthető elektronikusan az
önkormányzat honlapjáról. (www.devavanya.hu)
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2,5 MILLIÁRD FORINTOS ÚTFELÚJÍTÁS BÉKÉS MEGYÉBEN
A Békés megyei úthálózat állapota az elmúlt évtizedek alatt az alulfinanszírozás és a kedvezőtlen
időjárási viszonyok miatt súlyosan leromlott.
A burkolat hibái különösen kedvezőtlen időjárási körülmények között komoly baleseti veszélyforrást jelentenek a közlekedők számára.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által idén
tavasszal indítani tervezett útfelújítási program országos szinten mintegy félezer km hosszú
főúti és mellékúti szakaszt érint, mely mintegy
69 milliárd Ft összegből valósul meg. Békés megyében ezen projekten belül 17,44 km hosszan
megvalósuló beruházások a burkolat megerősítését, a forgalombiztonság és a kapacitások növelését eredményezik.

érinti, emellett felújításra kerül az Okányt és
Vésztőt összekötő út egy szakasza.
A 44. számú főúton, Szarvas és Kardos közötti szakaszon, illetve a Kondoros területén
fekvő szakaszon, összesen 14 km hosszan indulnak meg a javítási munkálatok, míg a 47.
számú főúton, Körösladány területén, pedig
1,6 km hosszan.
Az Okányt és Vésztőt összekötő 4235. számú út
1,8 km-es hossza újul meg.
A 2,5 milliárd Ft összegű forrásnak köszönhetően javulhat megyénk elérhetősége, biztonságosabbá válhat a közlekedés.
Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Békés megyében az idei évi útfelújítási program elsősorban a 44. és 47. számú főutakat

FIGYELEM EGÉSZ ÉVBEN
A Szarvasi Rendőrkapitányság Dévaványai
Rendőrőrse a közúti közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében kéri a gyalogosok
és kerékpárosok együttműködését.
A kerékpárosok és a gyalogosok a közlekedés
résztvevőinek két legvédtelenebb csoportja, ezért
indokolt, hogy fokozott figyelmet fordítsunk rájuk. A biciklivel iskolába, munkába, bevásárolni
járók és a gyalogosok sokat tehetnek saját biztonságuk fokozása érdekében. Éjszaka és rossz látási
viszonyok között viseljenek fényvisszaverő ruhát,
mellényt. A gyalogosok abban az esetben, ha van
járda, a járdán közlekedjenek és ne az úttesten,
főleg akkor ne, ha babakocsit is tolnak.
A kerékpárral közlekedők sokszor nincsenek tisztában azzal a szabállyal, hogy a gyalogos-átkelőhelyen a biciklin fenn ülve nem hajthatnak át, mert az
autósok a zebránál a lassabban érkező gyalogosokra számítanak, így könnyen elüthetik őket. Le kell
szállniuk a kerékpárról és csak azt tolva mehetnek
át az úton. A kerékpárosok mindig ügyeljenek arra,
hogy kerékpárjukat, illetve önmagukat láthatóvá
tegyék. Rendelkezzenek jól működő világításokkal
és legyen rajtuk láthatósági mellény.

A Dévaványai Rendőrőrs kéri a járművezetőket,
hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, buszmegállók, óvodák, iskolák környékén, ahol számítani
kell gyalogosok, gyermekek jelenlétére, fokozott
figyelemmel közlekedjenek. Csökkentsék a sebességüket, úgy közelítsék meg a zebrát!
Külön ki kell emelni a biztonsági öv használatának fontosságát. A biztonsági öv a passzív biztonsági eszközök körébe tartozik, szerepe nem a
balesetek megelőzésében, hanem a már bekövetkezett balesetek következményeinek a mérséklésében van. Ugyanígy rendkívül fontos motorkerékpárral közlekedőknél a bukósisak, gyermekek
esetében pedig a megfelelő biztonsági rendszer,
ülés használata.
Kérjük, hogy közlekedjenek figyelmesen, türelmesen és józanul! Jó utat kíván a Szarvasi
Rendőrkapitányság Dévaványai Rendőrőrse!

A rendőrség elérhetőségei:
• 112 – Egységes Segélyhívó Rendszer,
• a helyi szolgálatban lévő rendőr
telefonszáma: +36 30 633-7220
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VÁROSPOLITIKAI FÓRUM
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

2016. április 1-jén (péntek)
18 órai kezdettel
VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOT tart,
melyre minden érdeklődőt ezúton tisztelettel meghív.
A fórum helye: a DÁMK Művelődési Ház moziterme
Napirendi javaslat:
- Az önkormányzat 2015. évi munkájáról tájékoztató,
- A 2015. évi költségvetés teljesítéséről és a 2016.
évi költségvetésről tájékoztató,
- A 2016. évben tervezett fejlesztések véleményezése.

CSALÁDI MOZI A TAVASZI SZÜNETBEN!

NYÍLT NAPOK A SZÜGYI DÁNIEL
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

DÁMK Művelődési Házban

Április 1-jén iskolánk alsó és felső tagozatán
nyílt nap lesz, amelyre várunk minden kedves jövendő első és ötödik osztályos tanulót és
szüleiket.

Mancs - kaland film,

Az első 4 órában várjuk vendégeinket minden
évfolyamon.

2016. március 29-én (kedden) 14 órától

a világhírű magyar mentőkutya története
kerül vetítésre.
Belépő: 250.-Ft/fő
A helyszínen büfé is üzemel.

Délután 15 órai kezdettel játszóházzal egybekötött szülői értekezletet tartunk új elsőseinknek és szüleiknek.
Helyszín: Bem u. 7. sz. (Az alsó tagozat épülete)

Mindenkit szeretettel várunk!
Dévaványai Hírlap - 9. oldal

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Szarka Zsigmondné Csillag Margit február 22én ünnepelte 90. születésnapját. E jeles alkalomból a
Margaréta Idősek Otthonában Valánszki Róbert polgármester oklevelet és virágcsokrot adott át az ünnepeltnek, a családtagok, gondozók és lakók körében.
Közel másfél éve, megbetegedése és kórházi kezelése
után költözött be az intézetbe Eötvös utcai otthonából.

életüket, házasságukból két fiúgyermek született, mire
iskoláskorúak lettek beköltöztek Dévaványára. Károly Kisújszálláson, Imre Orosházán él. Három unoka
és négy dédunoka van a családban.

OVI - KUKK!

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!

A férje a Nagykunsági Állami Gazdaság kertészetének volt a vezetője, ő volt a helyi vadászmester.
A vadászvendégek ellátásáról Margitka néni gondosSzülei Csillag Zsigmond és Csaba Róza dévaványai kodott, a fácánlevese feledhetetlen volt a vendégek
gyökerű, földműveléssel, állattenyésztéssel foglalko- számára.
zó gazdálkodók voltak. Házasságukból három gyerFérjét 2003-ban veszítette el, azóta egyedül él. Kermek született. Zsigmond öccse és Róza húga már
tészkedéssel, kézimunkázással, a ház körüli teendők
nem élnek.
elvégzésével teltek a napjai. Kedves szomszédjaival,
„Fúdérhoz közeli tanyán laktunk, ahol annak idején Gyányiékkal szorosabb kapcsolatot ápolt. Az otthon
még működött az iskola. Édesapám többször lóhá- lakójaként szobatársával Pengő Istvánné Anna néniton vitt iskolába.”- emlékszik vissza Margitka néni. vel szívesen részt vesz az otthon közösségi életében,
Itt járta ki a hat elemit. Továbbtanulni nem volt le- kézművesednek, filmet néznek.
hetősége, a családi gazdaságban dolgozott, segített a
Kedves Margitka néni! Jó egészséget, sok örömet és
konyhában, kertben, a jószágok ellátásában. 20 éveboldogságot kívánunk!
sen találkozott Szarka Zsigmonddal, akivel 1946-ban
Balogh Aranka
házasságot kötöttek. Laponyagon kezdték el közös

Szeretettel hívjuk és várjuk

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Március 16-án szerdán 15.30-17.00-ig

a Hajós utcai Szivárvány óvodába
a 2 és 3 éves kor közötti
leendő óvodásokat, bölcsődéseket
és szüleiket.
Látogassanak

el

hozzánk,

hogy

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

Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult, hogy segítse
és támogassa a dévaványai bölcsődés és óvodás gyermekeket.
A támogatásra 2016-ban is lesz lehetőség. Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvirág” alapítvány javára ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, ha gyermekeikre
és az intézményünkre gondolva döntenének a befizetésről. Így
bővülhetnének a lehetőségeink a játék és egyéb tevékenységhez szükséges eszköz vásárlásához, valamint egy-egy nagyobb
szervezést igénylő gyermekprogram támogatásához.
Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtatványcsomagjában található rendelkező nyilatkozatot.

A kedvezményezett adószáma: 1 8 3 8 1 2 7 4 – 1 – 0 4
A kedvezményezett neve:
„Hétszínvirág” Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért
Köszönjük segítségüket intézményünk gyermekeinek nevében:
Diósné Ambrus Erzsébet
intézményvezető

Dévaványai Hírlap - 10. oldal

Dékányné Kőszegi Anna
kuratórium elnöke

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Intézményünk az idei évben is meghirdette az iskolás korosztály számára a városi farsangot. Az ünnepségre azoknak a
gyermekeknek a jelentkezését vártuk, akik jelmezbe öltözve
szívesen felvonulnak a színpadon, bemutatkozás után részt
vesznek a vetélkedőn, közösségi játékokban, részesei a kölyök diszkónak. A résztvevők közül tizenhatan regisztráltatták magukat, és jelmezben jelentek meg.
A zsűri tagjai voltak: Balog Lászlóné a Nagycsaládos Egyesület vezetője, Gyányi Mariann középiskolai tanárnő, Elek
Mária a Dévaványa Felemelkedésért Alapítvány munkatársa.
Kiválasztották a legszebb jelmezest: Mészár Anna –
(gésa), a legötletesebb jelmezest: Balogh Kristóf (spongya
bob), Balog Nóra (karácsonyfa). A legijesztőbb jelmezes:
Szitás Vivien (zombi). A közönség is leadhatta szavazatát,
mely alapján a különdíjat Balog László (öregember) jelmeze kapta.
A csapatjáték győztesei: Balogh Kristóf, Balogh Richárd, Ungi Dániel, Tímár Zsolt. A vetélkedőre öt csapatba
rendeződtek azok a gyerekek, akik a szellemi és ügyességi
játékokat is kedvelik. A kézműves feladatok után, táncos feladatokra, végül sorversenyekre került sor.
A csapatjátékok eredményhirdetése után tombolahúzást
tartottunk, melynek fődíja csokitorta volt. Gratulálunk Ungi
Dániel nyerteseknek!

Köszönjük a szülők és résztvevők megjelenését, a zsűri tagjainak a munkáját, a középiskola közösségi szolgálaton lévő tanulóinak segítségét, valamint a zeneszolgáltatást
Nagy Sándornak.

Farsanghoz kapcsolódó hagyomány a fánksütés. A helyszínen sült fánk mindenkinek nagyon ízlett.

Jövőre találkozhatunk ismét, még több még jobb ötlettel,
feladattal, szórakozni vágyó gyerkőccel!

Mindazok jól érezhették magukat, akik a kölyök diszkón
szülői felügyelet mellett maradtak zárásig.

Balogh Aranka

TISZTELT LAKOSSÁG!

MEGHÍVÓ

Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy adójuk
1%-át a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítványnak adományozhassák.

A Mozgáskorlátozottak Dévaványai Helyi Szervezete tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és családját
Jótékonysági ebédjére.

Az alapítvány adószáma: 18379008-1-04
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!

Időpont: 2016. április 16. 12 óra

Az Alapítvány Kuratóriuma

Helyszín: Váradi Étkeztetési Bt.
Menü:
Csontleves • Frissensült • Vegyes köret • Házi sütemény

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

Adószám: 19060600-1-04

Ára: 1800 Ft/fő
Zenét szolgáltatja: Bak Krisztián
Jelentkezni lehet 2016.04.10-ig, az alábbi személyeknél:
Vasas Tiborné 06/30/2573352 • Kazai Mihályné
06/30/3115705 • Csekő Andrásné 06/30/5930423.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke
Dévaványai Hírlap - 11. oldal

Mozgáskorlátozottak vezetősége

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Szalagavató 2016
Középiskolánkban 2016. február 26-án tartottuk a
szalagavatót. Tanáraink, diáktársaink, szüleink és természetesen, mi is sokat készültünk erre a napra. Gyönyörű volt a díszítés, megható volt a szalagtűzés, csodálatos volt a végzősök keringője.
Valánszki Miklós Róbert polgármester úr beszéde
alatt sokan elgondolkodtunk a gondtalan diákévekről
és jövőnkről is, amely még meglepetéseket tartogat.

Nagy öröm volt számunkra, hogy ismerőseink, szüleink, meghívott vendégeink szeretettel vettek körül
minket, tudjuk, hogy rájuk mindig számíthatunk az
életben.
Szép és színvonalas volt a műsor, amit a 11. R osztály diákjai és a művészeti iskola tanulói készítettek.
Köszönet érte, felejthetetlen pillanatokat éltünk át
mindannyian.
12. T osztály

SZINTVIZSGÁK 2016.
szociális ápoló és gondozó
Márciusban minden 9. évfolyamos szakképzős diák
a Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett szintvizsgát tesz.
A vizsga teljesítése feltétele a nyári, majd 10. évtől az
évközi szakmai gyakorlatra vonatkozó tanulószerződés
megkötésének. A tanulószerződéses forma biztosítja
a tanulók számára, hogy a hiányszakmás ösztöndíjon

(10-30 ezer Ft) kívül egyéb juttatásokra is jogosulttá
váljanak (étkezési, munkaruha hozzájárulás).
A szintvizsga során a tanulók központilag kiadott
feladatsorok alapján dolgoznak, teljesítik az ebben leírt gyakorlati feladatokat.
Ezek közé tartoznak a különféle elsősegély-nyújtási
fogások, kötések, illetve ezek elméleti hátterének ismertetése (vérzésfajták, égési sérülések, mentőhívási
szabályok).

A szintvizsga feladatsor legtöbb pontot érő részei a
monitorozó gyakorlat során megismert intézmény(ek)
részletes bemutatása.
Nem véletlenül, hiszen a sikeres vizsgázók ezekben
az intézményekben kapnak lehetőséget később tanulószerződés megkötésére.
A szintvizsga felkészülés különösen fontos, hiszen e
szakmában először zajlik ilyen vizsga iskolánkban. A
Margaréta Idősek Otthonában és a Borostyánkert Szociális Otthonban dolgozó tapasztalt óraadóinknak hála
a diákok első kézből nyernek bepillantást szakmájuk
gyakorlatába. Iskolánk főállású pedagógusai is részt
vesznek a vizsga előkészítésében és az ismeretek rögzítésében.
Remélhetőleg így mind az elméleti, mind a gyakorlati tudás szintje nem csupán a továbbhaladást
biztosítják a 10. és 11. évfolyamon, hanem jó eredmény elérése esetén anyagi (ösztöndíj) és versenyzési
(SZKTV) előnyöket is jelent majd.
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Tóth Erika igazgató

SIKERESEN PÁLYÁZOTT A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Békés megyében egyedüliként nyerte
el azt a lehetőséget, hogy a „GyűjtsVelem Utazó Iskola
Program” környezetvédelmi játszóház ingyen ellátogasson
február 11-én az iskolába.
Az egynapos programban délelőtt az alsósoknak és a
felsősöknek külön-külön tematikával előadásokat tartottak,
majd 150 gyerek kiscsoportokban részt vehetett egy 6
állomásos interaktív játszóházi foglalkozáson, amelynek
állomásai a szelektív gyűjtésről szólnak.
A LIM-LOM MESE az Erdőben játszódott, amely
környezetóvó, óriásbábos előadás kisiskolások számára.
Mesés környezetbe ágyazva beszélgetett a gyerekekkel
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról Sőnfeld
Mátyás gyógypedagógus, zeneterapeuta és Koltay Eszter
környezetkutató, mindezt sok zenével színesítve.
ZENEBATYU ZENGŐ ÉLMÉNYPROGRAM Sőnfeld
Mátyás „Hulladékból hangszer” előadása tudomány,
környezetvédelem és hangszerismeret volt egyben. A
gyerekeket, pedagógusokat kreatív kísérletezésre ösztönözte,
és átadott egy újfajta környezettudatos szemléletet, hiszen
a bennünket körülvevő hétköznapi hulladékokat valóban
működő és hasznos hangszerekké tudjuk alakítani.

„Nagyon jó volt az előadás. Érdekes hangszereket
mutattak be hulladékokból. Valamelyiknek mély,
valamelyiknek magas hangja volt. A bácsi is nagyon kedves
és vicces volt. Főleg amikor kihívta Evelint, akkor nagyon
nagyot sikított. Az vicces volt. Nekem az egész előadás
nagyon szuper volt.”
Erdős Kiara 7. b
„Nagyon sok izgalmas hangszert láthattunk. Szerintem
a műanyagból készültek voltak a legjobbak. Jó volt
benne az, hogy sokféleképpen fel lehetett használni a
szívószálat. Párnak nagyon fura hangja volt. De voltak még
izgalmasabbak is, például a skót duda is nagyon tetszett.”
Cselei Petra 7.b

Vélemények az előadásokról:
Lim-lom mese
„Az alsósok segítettek az Erdő tündérének megtisztítani
a kiserdőt, amelyik tele volt szeméttel. Találkozhattak
Jonatánnal, az almafával, aki dalaival rávezette a
gyerekeket arra, hogy a színes kukák milyen hulladékra
várnak. Az üvegből, papírból, műanyagból és fémből
készült óriásbábok szerettek volna a helyükre kerülni,
a gyerekek varázslattal segítettek nekik. A szórakoztató
műsor alatt megtanulták, hogy melyik hulladék, hová
való, mit jelent és miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés.
Nagyon-nagyon jó volt! Leleményes, ötletes, szórakoztató!
Tóth Annamária magyar – dráma szakos pedagógus
Zenebatyu
„Mátyás otthoni háztartási hulladékokból szenzációs
hangszereket, hangutánzó eszközöket készített. Például
kesztyű-dudát, befőttesüveg-bongót. Az ütős, dudálós,
visítós eszközök minden néző érdeklődését felkeltette. A
gyerekek a hangszereket ki is próbálhatták, megismerték
annak a módját, hogyan készíthetnek maguknak ilyeneket
otthon. Magával ragadó volt az egész foglalkozás
tanulóknak, pedagógusoknak egyaránt.”

„Egy csütörtöki napon eljött az iskolába az Utazó Iskola
Program, nagyon jó volt. Elsőnek hulladékokból készült
hangszereket néztünk, hallgattunk. Nem is gondoltam,
hogy például szívószálból, papírgurigából, fogpiszkálóból
ennyi érdekes hangszert lehet csinálni. Ezután az aulában
voltak szelektív hulladékgyűjtésre és újrahasznosításra
tanító játékok. Sok érdekes dolgot tanultam aznap.”
Fekete Csenge 7.b
Köszönjük a feledhetetlen napot a „GyűjtsVelem Utazó
Iskola Program” csapatának! Iskolánk, a Ványai Ambrus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a jövőben
is törekszik megragadni minden olyan lehetőséget, amely
segítségével tanulóinkat ismeretekhez, élményekhez
juttathatjuk.

•••• •••• ••••

A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 7. b osztályos tanulója, Zuba Valéria
4. helyezést ért el a mezőtúri Németh József Informatikai
Emlékversenyen. A verseny menete szerint előzetes
feladatok megoldása után hívták be a döntőbe a legügyesebb
tanulókat. Vali internethasználat kategóriában jeleskedett.
Felkészítő tanára Czudor Lászlóné.

Czudor László kémia – fizika szakos pedagógus
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Gratulálunk a szép eredményhez!

KÖZLEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATKOZÁSRÓL
Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre
történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2016. április 14-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
és
2016. április 15-én (pénteken) 8 órától 19 óráig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) 45§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló gyermeket a közleményben
megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 21.§ (1)-(2) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget igazolja vagy dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben
való további részvétteléről, szükség esetén az óvoda ennek
megállapításához szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.
Az Nkt. 45§(2) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor
előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
Az Nkt. 50§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen
az általános iskola körzetében lakik.
A 2016/2017. tanév kötelező felvételt biztosító általános
iskoláinak felvételi körzete és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények körzetei megtekinthetőek a Békés
Megyei Kormányhivatal honlapján: www.bekeskh.hu ->
Oktatási ügyek -> Közlemények menüpont alatt.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges
dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban, határozatban értesíti a szülőket.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37§ (2)(3). bekezdése alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be felülbírálati kérelmet a
kézhezvételtől, ennek hiányában a tudomására jutásától

számított tizenöt napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes
tankerületi igazgatójához, illetve ha nem állami fenntartású
az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani.
A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított
21 napon belül köteles elbírálni.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2)
bekezdése értelmében köteles a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Kérem a kedves szülőket, törvényes képviselőket, hogy a
jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.
Gajda Róbert kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Bangóné dr. Átol Zsuzsanna osztályvezető

KEDVES SZÜLŐK!
Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a Ványai
Ambrus Általános Iskolában a leendő első osztályosok beíratására a következő időpontokban kerül sor:
2016. április 14. (csütörtök) 800 és 1900 között
2016. április 15. (péntek) 800 és 1900 között
A beíratás helye:
Vörösmarty u. 4-6. I. emelet titkárság
A beíratáshoz szükséges:
• óvodai szakvélemény
(ha van Nevelési Tanácsadó ill. Szakértői Bizottság véleménye)
• a gyermek nevére kiállított személyazonosító
igazolvány
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• születési anyakönyvi kivonat
• NEK adatlap
A diákigazolványhoz szükséges NEK adatlapot a szülőnek az Okmányirodában kell elkészíttetni úgy, hogy a beíratkozás napjára elkészüljön.
az iskola vezetősége
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
Folytatódik a „Földet a gazdáknak!”
program Békés megyében

További részletes információk a www.
nfa.hu oldalon érhetők el.

- a kiegészítő szolgáltatások közül ügyfélkapu nyitása.

A „Földet a gazdáknak!” program
keretében folytatódik az állami földek
értékesítése Békés megyében és a Gyomaendrődi Járásban is. A cél az, hogy a
termőföld azok tulajdonában legyen, akik
megművelik azt, tehát a magyar gazdáké,
a magyar földműveseké, Békés megye tekintetében elsősorban az itt földet művelő
gazdáké.

Nyílt Nap a Gyomaendrődi Járásban

Indulhatnak a tavaszi
közfoglalkoztatási programok

Az állami földek értékesítése átlátható módon, nyilvános keretek között fog
megtörténni, árverés formájában. Az árveréseket a Békés Megyei Kormányhivatal fogja lebonyolítani, a Nemzeti Földalap munkatársainak közreműködésével,
közjegyző jelenlétében. A licitálások a
megyei jogú városokban, Békés megye
estében Békéscsabán fognak megszervezésre kerülni.
Az árverésekkel kapcsolatos hirdetmények megtekinthetőek az NFA honlapján, a bekesijarasok.hu és a beol.hu
portálokon, ezen kívül a Gyomaendrődi
Járási Hivatalban, valamint az érintett
önkormányzatoknál is kifüggesztésre kerültek.
A járást érintő árverések 2016. március 7-én, 10-én és 11-én a Békés Megyei
Kormányhivatal központi épületében
(Békéscsaba, Derkovits sor 2. földszint
nagyterem), március 18-án, 22-én és
23-án pedig a Járványvédelmi Központ
konferenciatermében (Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.) kerülnek megtartásra.
A járásban 73 db földrészlet került
meghirdetésre, ez mintegy 1000 hektárt és összesen több, mint 2 milliárd Ft
összértékű kikiáltási árat jelent.
A részvételi feltételekre és az árverések
lebonyolítására vonatkozó szabályok az
előző ütemhez képest nem változtak.
A törvény értelmében egy gazda maximum 300 hektár földnek lehet a tulajdonosa, vagy haszonélvezője. A licitáláshoz
a kikiáltási ár 10 %-ának megfelelő letéti
összeg szükséges, az árverés a piaci ár +
10%-ról indul. Az árverésen az nyer, aki
a legmagasabb árat kínálja.

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 2016.
február 10-én és 18-án, nyílt nap keretében fogadta a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
és Kollégium; a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium; valamint a Gyulai SZC Dévaványai
Szakképző Iskolája és Kollégiuma végzős diákjait.
A rendezvények első részében
dr. Pacsika György hivatalvezető úr köszöntötte a résztvevőket és ismertette a
járási rendszer működését. A program
második felében a diákok meglátogatták
az osztályokat, ahol a Gyomaendrődi Járási Hivatal osztályvezetői szakmai tájékoztatást nyújtottak az ott folyó ügyintézési lehetőségekről.
A diákok személyes látogatás keretében megismerkedhettek a Foglalkoztatási
Osztály alábbi tájékoztatási és ügyintézési lehetőségeivel:
- Ifjúsági garanciarendszer/GINOP
5.2.1.,
- képzési lehetőségek,
- elhelyezkedési támogatások,
- egyéni tanácsadás,
- internetes álláskeresés lehetőségei
www.munka.hu, www.vmp.hu,
- pályaismereti TOTÓ.
A Kormányablak Osztály általános
bemutatása mellett a szervezeti egységnél intézhető feladatok közül az alábbiakra tért ki részletesebben az osztályvezető:
- hagyományos okmányirodai ügyek
(személyi okmányok, gépjármű ügyintézés, egyéni vállalkozói ügyek),
- új, elektronikus tároló eszközzel
rendelkező személyi igazolványok
(eSzig) kiadása, ezzel kapcsolatos új
lehetőségek,
- a kormányablakban továbbítás céljából
előterjeszthető kérelmek benyújtása,
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Pintér Sándor belügyminiszter úr aláírásával meghirdetésre kerültek azok a
kerettámogatások, melyek Gyomaendrőd
térségében is lehetővé teszik a különféle
közfoglalkoztatási programok megvalósítását.
A vízügyi igazgatóságok mellett
további 7 országos hatáskörű szervnél 165 fő munkába állítására nyílik lehetőség 2016. március 1-jétől.
A közfoglalkoztatás keretében újdonság az Útőr program, mely három önkormányzatnál indul el. Gyomaendrőd
önkormányzata pedig a Start Plusz
programmal 3 millió Ft-os beruházást
tud megvalósítani.
A Startmunka Mintaprogramok 2016.
március 2-vel indulhatnak, a foglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződéseket
a járási hivatal foglalkoztatási osztálya és
az önkormányzat fogja megkötni. A Mintaprogramok az önkormányzatok számára
jelentenek folyamatosságot biztosító közfoglalkoztatási lehetőséget. Ezek keretében Gyomaendrőd önkormányzata 295
fő, Dévaványa önkormányzata 195 fő,
Ecsegfalva 61 fő, Csárdaszállás 30 fő és
Hunya település 17 fő számára tud hosszú
távú feladatot biztosítani. A programelemek között található a kiemelt jelentőségű Belvízprogram, a Belterületi utak és
Közutak karbantartása, Mezőgazdasági
programok (állattenyésztés, növénytermesztés - fóliás virágtermesztés), az Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása
program, valamint újdonságként a Bio- és
megújuló energia felhasználási program.
A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás az idei évben is értékteremtő
feladatokat ölel fel.
Az önkormányzati intézmények és civil szervezetek számára továbbra is biztosított a hagyományos jellegű, hosszabb
idejű közfoglalkoztatás lehetősége, így a
járásban 900 fő körül várható a tavasszal
induló programokban foglalkoztatottak
száma.

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

NAGYCSALÁDOS FARSANG A CIVILHÁZBAN
2016. február 27-én, szombaton farsangi mulatságot tartottunk.
Az egyesületünk nő tagjai már kora délután elkezdték dagasztani a fánkot, ami
ennek az időszaknak a legjellegzetesebb
és legfinomabb édessége. Ezután érkeztek
meg a gyerekek, szüleik és nagyszüleik
kíséretében, hogy egy önfeledt délutánt
tölthessenek el együtt.
A nap folyamán több programra kerítettünk sort: álarcot készítettek a gyerekek, színeztek, benevezhettek a fánkevő
versenyre, találós kérdés partyn kifejezhették logikai tudásukat, valamint az elmaradhatatlan beöltözést sem hagytuk ki.
Összességében nagyon jó hangulatban
telt el ez a közös délután, csak úgy repült
az idő. Sokat beszélgettünk, nevettünk,
kacagtunk, mely véleményem szerint még
jobban összekovácsolta egyesületünket.
Köszönjük a támogatást Dévaványa
Város Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a tagcsaládok segítő,
együttműködő munkáját, felajánlásaikat.
Balog Lászlóné Rita
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CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS u. 44.

NYITVA TARTÁSI REND:
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

MEGÚJULÓ INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS
A CSALÁDSEGÍTŐBEN

§

Az ingyenes jogi tanácsadást
ismételten két hetente hétfőn
délután 14 órától lehet igénybe
venni. Akinek jogi segítségre
van szüksége kérjük telefonon
vagy személyesen a Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálatban
Dévaványa, Eötvös. u. 44. szám
alatt kérjen időpontot a szolgáltatás igénybevételéhez.

Telefon: 06-66-483-010
vagy
mobilon: 06-20-77-07-315
A jogi segítséget
Dr. Szitás László nyújtja.
Az első alkalom:
2016.03.21. hétfő 14-órától
Dévaványa, Eötvös. u. 44.

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
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A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK HÍREI
Munkaközösségünk 2016. február 3-án a 2-3-4. évfolyamon Szépolvasó versenyt rendezett, közel 30 tanuló részvételével. (Szervezők: Kárpáti Zoltán, Tóbiás Gáborné)

Eredmények:
2. osztály
I. Tarr Izabella
II. Gyányi Zita
III. Szarka Inez

2.b
2.b
2.b

3. osztály
I. Csala Dóra Kitti
II. Papp Boldizsár
III. Jónás Sára Eszter

3.b
3.a
3.b

4. osztály
I. Tóth Ábel
II. Papp Vivien
III. Lipcsei Zoltán

4.b
4.b
4.oszt.

A Versmondó verseny február 10-én került megrendezésre az alsó tagozaton.
(Szervezők: Berta Anikó, Csekőné Kovács Emma)
Ezen a délutánon több mint 60 tanuló mondott szebbnél-szebb
verset.

1. osztály
I. Kárpáti Zalán
II. Szujó Kinga
III. Juhász Csaba Bence

1.b
1.a
1.c

2. osztály
I. Valach Viktor Kornél
II. Szatmári Szabolcs
III. Papp Maja Tamara

2.b
2.a
2.c

3. osztály
I. Pálfi Cintia
II. Bacskai Enid
III. Zeller Dávid

3.a
3.b
3.a

4.b
4.a
4.a
4.c
4.c

Köszönjük a versenyzők, a felkészítő tanítók és a lelkes
zsűritagok munkáját.

Gratulálunk a versenyző gyerekeknek és a felkészítő tanítóiknak. Köszönjük a zsűritagok munkáját!
Az első három helyezett áprilisban Szeghalmon a területi
versenyen képviseli majd iskolánkat.

Eredmények:

4. osztály
I. Nagy Ferenc
II. Szarka Luca Cintia
II. Szekeres Mónika
III. Balog Brendon Attila
III. Kecse Roland

Február közepén hagyományainkhoz híven, minden iskolatelepünkön hangos kántálással, rigmusokkal, énekszóval
„elűztük a telet”, kiszebábot égettünk.
A Vass-telepen dolgozó tanítóink, látványos jelmezeikkel
lepték meg a gyerekeket. A Körösladányi úti iskola alsós osztályai közös tánccal és énekkel kezdték a farsangi mulatságot
a tornateremben. A talpalávalót Erdeiné Mucsi Márta, Erdei
Attila és Erdei Virág húzta, a táncot Papp Endréné Sziszike
néni vezette. Köszönjük szépen a közreműködésüket. A jelmez bemutatók és a délutáni vidám programok az osztálytermekben zajlottak.
Ecsegfalván a tanító nénik településszintű mulatságot szerveztek. 2-3. osztályosaink ÖKO-program keretében előadáson és interaktív játszóházban vettek részt a felsősökkel
együtt. Nagyon jól érezték magukat. Sok érdekes dolgot tanultak. Köszönjük a múzeum dolgozóinak és az aktív, segítő
múzeumbarátoknak a farsangi télűző népszokásokhoz kötődő, színes, hangulatos foglalkozásokat, barkács délutánokat.
Szintén ebben a hónapban adhatták le a jelentkezésüket a
Kazinczy versenyre az érdeklődő csapatok (3- 4. osztályokból). Átvehették az első forduló feladatlapjait a múzeumban
és hozzáláthattak a kutató munkához.
Több mint 20 csapat dolgozik a levelezős versenyen.
A döntő áprilisban a múzeumban kerül majd megrendezésre. Néhány tanulónkat beneveztük a Szépíró versenyre. Számos rajpályázatra is készülünk. Február 23-án az
1. b és 1. c osztály „Télűző farsangoló” vidám zenés műsoron szórakozhatott a művelődési házban az óvodásokkal együtt. Köszönjük a meghívást!
Tóbiás Gáborné munkaközösség vezető
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••••••Óvodai, Bölcsődei BEÍRATÁS••••••
2016. április 25 -26. (hétfő, kedd) 8 - 16 óráig az Eötvös utcai 2. sz. alatt
2016. augusztus 30-ig a 3. életévet betöltött
kisgyermeket is kötelező beíratni!
Azokat a gyermekeket is várjuk, akik
2016. december 31-ig töltik be a 3. életévüket.
Óvodai, bölcsődei beiratkozáshoz szükséges iratok:

- gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
Azoknak a szülőknek a jelentkezését várjuk, akik eddig folyamatos óvodai ellátásban nem részesültek és
a 2016/2017-os nevelési évben óvodába, bölcsődébe
szeretnék járatni gyermeküket.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét
2016. december 31. napjáig betölti,
és még nem jár óvodába.

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ kártyája,
- szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa – bölcsődében a gyermek
oltási könyve is szükséges.
Bölcsődei csoportba is várjuk a jelentkezéseket!

TÁNCHÁZ A FOLKMŰHELYBEN

Február 27-én ismét jó hangulatban telt a már rendszeressé vált táncházi alkalmunk. Külön színesítette
rendezvényünket a Hagyományőrző Nők Egyesületének tagjai által sütött farsangi fánk, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni. Ismét érkeztek táncházunkba más településről vendégek, akik nagyon jól érezték magukat. Irigykedve számoltak be arról, hogy
náluk Tótkomlóson nincs ilyen jellegű rendezvény,
ráadásul ilyen finom fánkot sem sütnek azon a vidéken. Táncházunkban most is, mint mindig élő népzene mellett lehet ismerkedni népi játékokkal, a néptánc
alapelemeivel kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt,

valamint a családok és a felnőtt korosztály számára
is lehetőség nyílik a tánctanulásra, a korábbi alkalmakon tanult táncok ismétlésére. Ezen kívül minden
alkalmunkon kézműves foglalkozás keretén belül
lehet kipróbálni ügyességét bárkinek, korosztálytól
függetlenül. A muzsikát a rendszeresen jelen lévő Ahhozképest Népzenei Együttes tagjain és tanítványain
kívül ezúttal a Sóvirág Citerazenekar is szolgáltatta,
valamint a táncvezetésben Laskainé Kiss Alexandra
mellett Földesi Márton segédkezett. Rendezvénysorozatunkat a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
Következő alkalmunk:
2016. március 26. (szombat) 17:30
Helyszín: művelődési ház
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
márciusi alkalmunkra!
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RÉHELYI LÁTOGATÓKÖZPONT LÁTNIVALÓI ÉS DÍJSZABÁSA - NYITÁS 2016. ÁPRILIS 1-JÉN
veszélyeztetett túzoknak (Otis tarda). A magyarországi állomány egyharmadát adó, Dévaványa térségében
élő populáció a védelmi tevékenységnek köszönhetően enyhe növekedést mutatott az elmúlt tíz év során és
jelenleg több, mint 500 egyedet számlál. Ez a veszélyeztetett, nagytestű madárfaj a gyepek mellett rendszeresen használja költésre a különböző szántóföldi kultúrákat is, különösen a lucernát és a gabonaféléket. Azok
a fészekaljak, amelyek mezőgazdasági munkák során
előkerülnek, az ország minden részéről az igazgatóság
dévaványai Túzokvédelmi Állomására kerülnek, ahol
biztosítottak a feltételek a keltetéshez, a neveléshez és a
visszavadításhoz.
A Réhelyi Látogatóközpont Dévaványa és EcsegfalA látogatóközponttól indul a Réhelyi tanösvény,
va között félúton található. Budapest és Debrecen felől
érkező látogatóinknak a 4-es sz. főútról a Kisújszállási melynek másfél kilométeres szakaszán megismerheelágazásnál kell letérni, majd továbbhaladni Dévaványa tők a térség botanikai és zoológiai értékei. A Dévaványai-Ecsegi pusztákon kialakított kerékpártúra útirányába.
vonalak érintik a vidék jellegzetes élőhely típusait,
A központ külső bemutatóhelyein túzok, illetve küjelentősebb kultúrtörténeti és természeti értékeit. A
lönböző magyar őshonos állatfajok testközelből figyeltúrák javasolt kiinduló- és végpontja a Látogatóközhetők meg, többek között magyar szürke marha, bivaly,
pont, ahol kerékpárok bérelhetők az útvonalak bejárackajuh, mangalica sertés és különböző baromfifajták.
rásához. A fokozottan védett részek csak kísérővel,
A látogatóközpontból kiindulva tanösvény mutatja be a
illetve engedéllyel látogathatók, főként szakemberek
terület növény- és állatvilágát, illetve a védett területen
számára.
található kijelölt kerékpártúra útvonalak bejárásához kerékpárbérlésre is van lehetőség. Szakmai továbbképzéBELÉPŐJEGY ÁRAK:
sek, előadások, tréningek lebonyolítására biztosít kiváló
feltételeket az épületben található két 50 fő befogadóképességű előadóterem és a két 25 fős oktatóterem. KözBELÉPŐJEGY Felnőtt (18 év felett)
500 Ft/fő
kedveltek a madarász túrák a területen, a teleszkóppal
BELÉPŐJEGY
Gyermek 3-6 éves korig, diák,
400 Ft/fő
történő éjszakai csillagles pedig felejthetetlen élményt
(nappali
tagozatos
diákigazolvánnyal),
nyugdíjas
nyújt a Pusztára látogatóknak. Csapatépítő tréningek
1.500 Ft/
lebonyolítására is tökéletes helyszín, itt garantált a zaCSALÁDI BELÉPŐJEGY
család +
2 fő felnőtt+2 fő gyermek (3-18 évig) + 2-nél
vartalan kikapcsolódás. Vendégeink részére ingyenes
300 Ft/
több gyermek esetén gyermek pótjegy
parkolást és WIFI használatot biztosítunk.
gyermek
A Réhelyi Látogatóközpont múzeumi épületének
emeleti részén található állandó kiállítás bemutatja a
terület egyedülálló értékét, az európai túzokot, a túzokvédelmi tevékenységet, valamint a Nagy-Sárrét hajdani és jelenlegi élővilágát, illetve külön szobát kapott
a Dr. Sterbetz István vadász, író és nemzetközi hírű
ornitológus életét és munkásságát bemutató kiállítás.
A Nemzeti Park e részterülete mai élőhelyi adottságai mellett kiváló feltételeket biztosít a világszinten

CSOPORTOS BELÉPŐJEGYEK:
CSOPORTOS BELÉPŐJEGY
Gyermek 3-6 éves korig, diák-, (nappali
tagozatos diákigazolvánnyal), nyugdíjas
csoportoknak min. 10 fő esetén
CSOPORTOS BELÉPŐJEGY
Felnőtt (18 év felett) csoportok részére
min. 10 fő esetén
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350 Ft/fő

450 Ft/fő

RÉHELYI LÁTOGATÓKÖZPONT

KIRÁNDULÁS

EGYÉB KEDVEZMÉNYEK:
BELÉPŐJEGY TURISTA KÁRTYÁVAL
Felnőtt (18 év felett)
BELÉPŐJEGY TURISTA KÁRTYÁVAL
Gyermek 3-6 éves korig, diák, (nappali tagozatos
diákigazolvánnyal), nyugdíjas

400 Ft/fő
320 Ft/fő

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.
BELÉPŐJEGY FOGYATÉKKAL ÉLŐKNEK
ÉS PEDAGÓGUS IGAZOLVÁNNYAL

150 Ft/ fő

Belépőjegy ellenében szabadon látogatható:
• a természeti értékeket bemutató kiállítás
• a túzok és számos őshonos háziállat bemutatóhelyszíne
• a természetismereti tanösvény
Szolgáltatásaink:
• erdei iskola kidolgozott szakmai programokkal
• túravezetés 3600 Ft/óra, szakvezetés 6200 Ft/óra,
szakmai és ismeretterjesztő előadások 3600 Ft/óra
igény szerint, előzetesen egyeztetve
• konferenciákra, tréningekre termek bérbeadása
• kerékpárkölcsönzés felnőtteknek 480 Ft/fő/óra és
1650 Ft/fő/nap, diákoknak, nyugdíjasoknak 320 Ft/
fő/óra és 1050 Ft/fő/nap
• kiadványok, ajándéktárgyak értékesítése
• programajánlat a Körös-Maros Nemzeti Park
területére

Nyitva tartás: április 1-jétől október 31-ig
hétfő kivételével minden nap 9-17 óráig.
Nagyobb csoport érkezését, egyedi programok igénylését érdemes előzetesen bejelenteni és egyeztetni.
Elérhetőség, bejelentkezés:
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Réhelyi Látogatóközpont
5510 Dévaványa, Réhely
Kapcsolattartó: Szélné Sándor Katalin
Telefon/Fax: 66/483-083, +36-30/445-2409
E-mail: rehely@kmnp.hu

Indulás: 6 órakor a művelődési ház parkolójából
- Dunaföldváron keresztül (325 km, 2x pihenővel)
Érkezés: kb. 13 óra.

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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LABDARÚGÁS
A téli pihenő után ismét a labdarúgásé lesz a főszerep. Bár a szurkolóink ebből nem biztos, hogy sok
mindent észrevesznek majd, ugyanis csapatunk kizárólag idegenben fog pályára lépni a tavaszi szezonban.
Erre azért kerül sor, mert a dévaványai futballpálya
garanciális és pályázati forrásból teljesen újra lesz rekonstruálva. Komoly változások történtek a téli holt
időszakban csapatunknál. Kezdődött minden azzal,
hogy az őszi idény végén önként leköszönő Tagai Attila vezetőedző helyét a rutinos középpályásunk, Kovács
Gyula vette át a kispadon. Közéjük tartozott, hogy az
alakulatunktól 1-2 éven belül, fél csapatra való játékos
távozott, amit most sajnos újabb meghatározó játékosok követtek.
A közelmúltban távozó játékosok: Molnár József
(Körösladány), Juhász Dániel (Körösladány), Nyíri János (abbahagyta), Tamási István (abbahagyta), Pelyva
Zoltán (abbahagyta), Panyik Flórián (abbahagyta), Krisán Krisztián (jelenleg szünetelteti a játékot), Kéki Csaba (Körösladány), Ernyes Róbert (Szeghalom), Séllei
Lajos (Újkígyós, mivel Gyulára költözött), Furka Zsolt
(Gyomaendrőd). Kovács Zoltán (Gyomaendrőd U19).

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Sajnos ezeket a neveket látva, egy komplett csapat
távozott egyesületünktől. Mindez teljesen új helyzetet
teremtett. A hiányzók pótlására egyesületünk az ifjúsági játékosok mellett a játékos piacot is kénytelen volt
igénybe venni.
Érkezők: Farkasinszki László (Gyomaendrőd), Werle Tibor (Gyomaendrőd), Bartó Róbert (Mezőberény),
Kálmán László (újrakezdi), Tóth Mihály (újrakezdi,
Békéscsabai Előre U19), Séllei Dominik (Körösladány
U19), Purgel Ferenc (Békéscsabai Előre U19).
Nagyon nehéz félév elé nézünk, melyet nehezítenek a folyamatos idegenbeli mérkőzések. Nem lehet
tudni majd, hogy mire is lesz így képes, megfiatalított, új emberekkel tarkított csapatunk. Bízunk azért
benne, hogy mindenki átérzi majd egyesületünk nehéz sorsát, és mindent megtesz majd a tisztességes
helytállásért.

Dátum

Mérkőző csapatok

2016.03.06.
2016.03.13.
2016.03.19.
2016.03.26.
2016.04.03.
2016.04.09.
2016.04.16.
2016.04.23.
2016. **

Dévaványai SE – Kondorosi TE(Füzesgyarmaton)
Méhkeréki SE – Dévaványai SE
Körösladány MSK – Dévaványai SE
Füzesgyarmati SK – Dévaványai SE
Tótkomlósi TC – Dévaványai SE
Vésztői SE – Dévaványai SE
Orosházi Rákóczi SE – Dévaványai SE
Mezőkovácsházi TE – Dévaványai SE
Szeghalmi FC – Dévaványai SE **
Dévaványai SE – BCS. Jaminai (Füzesgyarmaton) SE
(Füzesgyarmaton)
Szabadkígyósi SZSC – Dévaványai SE
Mezőhegyesi SE – Dévaványai SE
Szabadnapos a Dévaványai SE!!
Szarvasi FC – Dévaványai SE
Elek LE – Dévaványai SE

25. 2016.05.07.
26.
27.
28.
29.
30.

Akikre kevesebbet számolhatunk: Kálai Béla (sérült), Nyiri Attila (munkahelyi elfoglaltság), Ungi
András (munkahelyi elfoglaltság - Debrecen), Diós
Kristóf (tanulmányi okokból - Szeged).

2016.05.14.
2016.05.21.
2016.05.25.
2016.05.28.
2016.06.04.

Kezdés
Ifi
Felnőtt
14:30
14:30
15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
**
-

17:00

-

17:00
17:00
17:00
17:00

Indulás

**- A Szeghalmi mérkőzés időpontja még kérdéses, egyeztetés alatt áll, mivel az ő pályájuk is felújítás
alatt lesz.
Minden labdarúgás kedvelőt várunk az idegenbeli mérkőzésekre. Ha valaki szeretne még többet megtudni a
csapatunkról, látogasson el az alábbi honlapra: www.devavanyase.gportal.hu
Adamecz István
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BIRKÓZÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI
Február területi verseny, Kecskemét Diák I. korcsoport
32 kg Herda Attila
1.
35 kg Tímár Zsolt
3.
38 kg Kovács Ádám
1.
46 kg Feke Nándor
5.
Diák II. korcsoport
26 kg Pólya Erik
46 kg Kecse Roland
58 kg Lovász Zoltán

5.
5.
2.

Serdülő korcsoport
38 kg Csikós Éva
50 kg Pólya Ronald
85 kg Huszárik Zoltán

4.
5.
3.

Orosháza Centrum verseny
24 kg Fehér Tibor
23 kg Remeczki Máté
46 kg Chen Siyuan
26 kg Remeczki Márk
58 kg Lovász Zoltán
26 kg Pólya Erik

1.
1.
1.
2.
2.
3.

SAKK
MEGYEI DIÁKOLIMPIA
Három versenyzőnk indult a megyei versenyen és mindhárman a középmezőnyben végeztek.
II. korcsoportos fiúk:
17. Fehér Miklós

27. Szász János / Dévaványa /
39. Fekete Ágnes / Dévaványa /

4
4

48 induló közül sikerült veretlenül az első helyen végeznem.

KEMPELEN RAPID SAKKVERSENY,
ANDORNAKTÁLYA
A negyvenkettő fős 25-25 perc gondolkodási idejű versenyen sikerült az élmezőnyben végeznünk.
6,5
6,5
5
5
5
4,5

II. TARCAL OPEN
A II. Tarcal open nyílt nemzetközi versenyen négy ország
94 versenyzője indult.
Végeredmény:
1. Bódi Tibor
2. Bokros Albert
3. Bálint Vilmos
4. Borsos Bogdan / Ukrajna /
5. Borsavölgyi Tamás
6. Papp Tamás
7. Samu Sorin-Mihai / Románia /
8. Viktor Ianov / Ukrajna /

5
5

SNELLVERSENY, TARCAL

III. korcsoportos fiúk:
5. Feke Nándor
7. Nagy Endre

Végeredmény:
1. Kiss Pál
2. Boháti Tamás
3. Fekete Albert / Dévaványa /
4. Fekete Ágnes / Dévaványa /
5. Becskei Zoltán
6. Kántor József
7 forduló

9. Fekete Albert / Dévaványa /
10. Jamrich György

6,5
6
5,5
5,5
5,5
5
5
5

Végeredmény:
1. Fekete Albert
2. Bálint Vilmos
3. Papp Ábel
4. Márta Dominik
5. Jamrich György
6. Bokros Albert
7. Bódi Tamás
8. Frink Ferenc
9. Szabó Leon
9 forduló, 5-5 perc játékidő

7,5
7,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6

RAPID SAKKVERSENY, KISÚJSZÁLLÁS
18 induló, 7 forduló, 15-15 perc játékidő
Végeredmény:
1. Egyed Zsolt / Karcag /
2. Fekete Albert / Dévaványa /
3. Szász János / Dévaványa /
4. Balogh Dávid / Kisújszállás /
5. Jakobei József / Kisújszállás /
6. Kecze Mátyás / Kisújszállás /
14. Fekete Ágnes / Dévaványa /
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6
5,5
5
4,5
4,5
4
2,5
Fekete Albert

Készüljön velünk húsvétra!
Hagyományos sózott, füstölt, saját készítésű termékeink széles választékban
kaphatók!
Füstölt termékeink:
- parasztlapocka
- kötözött sonkák
- bőrös, csont nélküli
combsonka
- csülök
- köröm
- szalonnák
- ványai kolbász, szalámi
Friss köröm, farok, csülök igény
szerint kocsonyának összevágva
kapható! Birkahúsra megrendelést
felveszünk!

Tánczos Húsbolt
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

06-20/268-1535

SZÍNHÁZ!!!
Kedves Katona bérletes Színházlátogatók!
Következő bérletes előadás március 24-én csütörtökön lesz. Katona József: Bánk bán című darbja.
Indulás a szokott időben és helyekről – Családsegítő
elől 17.30-kor.
Aki nem tud jönni, legyen kedves szólni!
Varga Istvánné
Tel.: 06/70-943-90-01 vagy 06/66-484-275
az esti órákban.

TÜDŐSZŰRÉS
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének
döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi Tüdőgondozóba.
Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!
A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló
nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba
kerül (melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi beutaló szükséges.
A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány,
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik
korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!
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.
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Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,

„Megpihen a dolgos jó apai szív,

Azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon,

Áldás és hála övezi a sírt,

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,

Szerető férj voltál, drága édesapa,

Amit tőlünk soha senki el nem vehet.”

Bánatos családodnak most az őrangyala.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Berczi Sándorné Fábián Emília
halálának 16. évfordulójára.
Szerető fia, menye és unokái

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
drága szerettünk Ernyes Árpád temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Szerető felesége, gyermekei és az egész családja.

Halálesetek:

Megemlékezés

Dr. Zsíros István állatorvos
- Eboltás
-mikrochippes megjelölés

06/30-391-46-05
Gránit, márvány, műkő síremlékek
RÉGI SÍROK FELÚJÍTÁSA, SÍRTISZTÍTÁS, SÍROK LEFEDÉSE,
BETŰVÉSÉS, ÉPÜLETMUNKÁK, ABLAKPÁRKÁNYOK,
KERÍTÉS ÉS KÉMÉNYKALAPOK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM.
Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.
Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

•

Ernyes Árpád 1960.

„Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek
Ők itt maradnak bennünk csendesen még.”
(Juhász Gyula)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Szarka Gyuláné Somogyi Eszter halálának
3. évfordulójára.
Szerető lánya, veje és unokái

BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK
ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZTÜNK
A múzeumbarátok köre
idén februárban is megemlékezett Bereczki Imre
születésének évfordulójáról. A művészeti iskola diákjainak verse és furulya
játéka után Ando György,
a békéscsabai Munkácsy
Mihály Múzeum igazgatója bemutatta a Kincseink
sorozat újonnan, ez alkalomra megjelent 7.
kötetét. A Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány kiadványában a már megszokott családtörténeti
és a településtörténeti témájú dolgozatok olvashatók:
L. Papp Zsigmondné: Életsorsok – D. Nagy András: Családtörténet – Nagy Lajos: Emlékek és hagyományok. A könyvbemutató után a múzeumbarátok köre éves közgyűlése zajlott le, Tóbiás Gáborné
elnök beszámolt az elmúlt évről, ismertette az idei
évre vonatkozó munkatervet, melyet a jelenlévők
elfogadtak. A délután szerény vendéglátással zárult.
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KÖZMŰVESÍTETT CSALÁDI HÁZ
- összkomfortos, 3 millió Ft eladó az Erkel Ferenc u. 12. sz. alatt.

••• Érdeklődni: 06-30/273-9522 •••

Ház eladó!

Születések:

Dévaványa, Zrínyi u. 135. alatti

Kocsis Zoltán Imre és Suha Brigitta fia Kevin Zoltán
Sutyinszki Viktor és Szatmári Krisztina fia Botond

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-

„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
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 szoba + nappali, teljes komfortos blokktégla ház, konvektoros 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
3 szobás, /akár bútorokkal is/, gázkonvektorok, külön garázs, mell.ép. a Hunyadi úton
2 szobás, teljes komfortos ház, 5 db. gázkonvektor, nagy telekkel, a Vásárszél 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.
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.
4,6 mó Ft.
10 mó Ft.
7,9 mó Ft.
6,9 mó Ft.
7,2 mó Ft.
6 mó Ft.
4,3mó 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. Kiss László
Ügyvédi iroda

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

Dr. Kiss László ügyvéd

Tel.: 06-70/369-24-32

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. március 18. (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. március 25., 16 óra!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak a március 25-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: Április 8.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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