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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2016. március 9. napján rendkívüli 

ülést tartott.
Első napirendként került elfogadásra a KEOP-1.3.0/09-11-

2012-0009 projektszámon megvalósított ivóvíz beruházás jótállá-
si igényének benyújtásával kapcsolatban kötött megállapodás az 
Alföldvíz Zrt-vel, majd második napirendként meghatározták a 
2016. április 1-jétől érvényes vízterhelési egységdíjakat is. 

Harmadik napirendként az „Ajánlattétel a TOP-2.1.1-15 kód-
számú pályázat keretében multifunkcionális központi épület építé-
séhez kapcsolódó műszaki tervek elkészítésére” tárgyban indított 
beszerzési eljárás eredményeként az Alföld- Planum Kultúrmér-
nöki Kft. bruttó 5.969.000,- Ft ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Negyedik napirendi pont keretében az Agrár-logisztikai raktár 
építéséhez kapcsolódó műszaki tervek elkészítésére ismételten az 
Alföld- Planum Kultúrmérnöki Kft. bruttó 6.134.100,- Ft ajánlatát 
hirdették ki nyertesnek. 

Ötödik napirendben döntöttek arról, hogy pályázat keretében 
Piaccsarnok építéséhez kapcsolódó műszaki tervek elkészítésére 
az Alföld- Planum Kultúrmérnöki Kft. bruttó 5.130.800,- Ft aján-
latát hirdetik ki nyertesnek.

Hatodik napirendi pontként jóváhagyásra került Dévaványa 
Város Önkormányzatára és annak szerveire vonatkozó beszerzési 
szabályzatának módosítása.

Hetedik napirendi pontban Dr. Bálint Anita háziorvosi munka-
körre benyújtott pályázatát elfogadták és határozatlan időre köz-
alkalmazotti jogviszonyban háziorvos munkakörbe kinevezték 
Dr. Bálint Anita reumatológia szakorvost, négy hónap próbaidő 
kikötése mellett. 

Nyolcadik napirendi pontként úgy döntöttek, hogy az Embe-
ri Erőforrás Minisztériumától kapott szakvélemény ismeretében 
hoznak majd döntést a Dévaványai Szociális Szövetkezet végel-
számolásával kapcsolatban.

A képviselő-testület 2016. március 31. napján megtartotta 
soron következő ülését.

A polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájá-
ról szóló jelentések elfogadását követően első napirendként került 
megtárgyalásra temető üzemeltetéséről szóló tájékoztató, amelyet 
jóváhagyólag elfogadott a testület.

Második napirendben került elfogadásra a Strandfürdő,
Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2015. évi működéséről szóló beszámoló.

Harmadik napirendként a Dévaványai Települési Értéktár
Bizottság 2015. évi beszámolója került megtárgyalásra, amelyet 
szintén elfogadott a testület.

Negyedik napirendi pont keretében hoztak döntést a dévaványai 
civil szervezetek 2016. évi támogatásáról, melynek értelmében 
mindösszesen 12.700.198,- Ft támogatást nyújt a testület a szer-
vezetek részére, valamint az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület 
rezsiköltségeit átvállalja.

Ötödik napirendben megalkották Dévaványa Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.1.) önkormányzati 
rendeletét egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helye-
zéséről.

Hatodik napirendben került megalkotásra a 7/2016. (IV.1.) ön-
kormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátá-
sokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hetedik napirendi pont keretében döntöttek a „Környezetvédel-
mi monitoring vizsgálatok 2016. évben” című tárgyban indított 
beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról, mely vonatkozásában 

a Körös-Ökotrend Kft. bruttó 1.537.970,- Ft összegű ajánlatát hir-
dették ki nyertesnek.

Nyolcadik napirendben döntöttek arról, hogy a tulajdonukban 
lévő nem használt mezőgazdasági erőgépet és munkagépeket pá-
lyázati úton értékesítik az alábbiak szerint:

MTZ-82 erőgép   1.250.000,- Ft+Áfa
RM-2 fűkasza   110.000,- Ft+Áfa
XT 2,6 tárcsa   100.000,- Ft+Áfa
5 tonnás szervestrágyaszóró 500.000,- Ft+Áfa
Kilencedik napirend keretében úgy döntött a testület, hogy 

versenytárgyalás mellőzésével adja el a Dévaványa, Jókai u. 26. 
szám alatt található ingatlanának 1/1 tulajdonát Tánczos László 
részére, 90.000,-Ft forgalmi értékbecslés értékben.

Tizedik napirendben elutasították a Gyöngy utca lakosainak 
kérelmét a Gyöngy utca Széchenyi utcáról történő megközelíthe-
tőségének tárgyában, így az továbbra sem megnyitható gépjármű-
ves forgalom számára.

Tizenegyedik napirendi pont keretében az „Irodaszer, nyomtat-
vány, toner, tisztítószer beszerzése Dévaványán” tárgyban indított 
beszerzési eljárás eredményeként a Berény Color Papír Kft. mind-
összesen bruttó 8.320.741,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyer-
tesnek, valamint az AT Bt. bruttó 73.800,- Ft összegű ajánlatát.

Tizenkettedik napirendben döntöttek arról, hogy mint a Gyoma-
közszolg Kft. résztulajdonosa hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kft. 
a kapcsolt vállalkozások közötti elszámoló árakra vonatkozóan a 
javasolt díjtételeket alkalmazza.

Tizenharmadik napirendi pont keretében az Idősek Otthona 
Lakóiért Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak kijelöléséről dön-
tött a testület, valamint elfogadták a közalapítvány módosító és 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, 
továbbá meghatalmazták Dr. Varga Imre ügyvédet, hogy a közala-
pítvány alapító okiratának és egyéb adatainak módosításával kap-
csolatban a jogi képviseletet lássa el a Gyulai Törvényszék előtt.

Tizennegyedik napirendben elfogadásra került a Gyomaköz-
szolg Kft. 2015. évi mérlegéről szóló beszámoló, valamint a 2016. 
évre vonatkozó üzleti terv.

Tizenötödik napirendben úgy döntött a testület, hogy hozzá-
járul az AGRICOLA Dévaványa Kft. 17.000.000,- Ft összegű 
területalapú támogatás előfi nanszírozására vonatkozó hiteligény-
léséhez az OTP Bank Nyrt-nél.

Tizenhatodik napirendként döntöttek arról, hogy a Szociális 
Földprogram keretében a szociálisan rászorulók körében állat-
tenyésztést valósítanak meg, melyet a Dévaványai Hírlapban is 
meghirdetnek.

Tizenhetedik napirendben a „Dévaványa 01634/12 hrsz-ú ipar-
terület fejlesztése keretében ellátandó műszaki tervek elkészítése” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Berpromer 
Kft. bruttó 10.147.300,- Ft-os ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Tizennyolcadik napirend keretében a 2016. évi Startmunka Prog-
ramhoz szükséges építőanyagok beszerzésére az AGZO-SZITI Kft. 
bruttó 4.892.802,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Tizenkilencedik napirendi pontban úgy döntött a testület, hogy 
az új 42 férőhelyes bölcsőde épület építése keretében ellátandó 
műszaki tervek elkészítésére a Trisius Kft. ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek. 

Huszadik napirendben a 2016. évi Startmunkában a kertészet-
hez szükséges anyagok és eszközök beszerzésére Csaba Jánosné 
egyéni vállalkozó bruttó 4.094.099,- Ft összegű ajánlatát hirdették 
ki nyertesnek.
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Huszonegyedik napirend keretében döntöttek arról, hogy a 
2016. évi Startmunkához szükséges mezőgazdasági gépjármű be-
szerzésére az Agro-Békés Kft. ajánlatát hirdetik ki nyertesnek. 

Huszonkettedik napirendben javasolták kijelölni a Dareh Bázis 
Zrt. Közszolgáltatót, hogy a rekultivált hulladéklerakók jövőbeni 
utógondozási feladatait ellássa.

Huszonharmadik napirend keretében döntöttek arról, hogy a nö-
vényvédő permetezés és vetés tárgyában indított beszerzési eljárás 
eredményeként Szűcs Tibor Imre mindösszesen bruttó 1.496.691,- Ft 
összegű ajánlatát hirdetik ki nyertesnek. 

Huszonhetedik napirendben döntöttek arról, hogy tudomásul 
veszi Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gaz-
dasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának, a 
KBE-01637/2016 számú „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 
2016. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban hozott döntését. 

Huszonnyolcadik napirendben a testület hozzájárult ahhoz, hogy 
az AGZO-SZITI Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő Déva-
ványa, Deák F. u. 1. szám alatt lévő területet a cégbíróság által 
vezetett cégnyilvántartásban székhelyeként feltüntesse, valamint 
ahhoz hogy az ingatlant központi ügyeinek intézéséhez használja.

Huszonkilencedik napirendben úgy döntöttek, hogy a 2016. 
évi Startmunkához szükséges új platós kisteherautó és utánfutó 
beszerzésére a Ford Hovány Kft. Ford Transit Classic 2.2 TDCI 
DPF/125 Leambiente kisteherautó és egyedi utánfutóra tett bruttó 
7.683.500,- Ft-os ajánlatát hirdetik ki nyertesnek. 

Zárt ülés keretében döntöttek 6 esetben összesen 3.000.000,- Ft 
otthonteremtési támogatás odaítéléséről, valamint döntöttek a 
„Dévaványa Sportjáért” elismerő címben részesülő személyről.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2016. április 28. napján 
1500 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. A 2015. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról 

szóló jelentés.
2. A 2015. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszá-

molás megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal.
3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójával kap-

csolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és az egyszerű-
sített mérleg közzétételéről döntés.

4. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság beszámolója 2015. évben végzett mun-
kájáról, a Szociális Földprogramról. 

5. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 
2015. évi ellátásáról.

6. Családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátás-
ról szóló beszámoló.

7. Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő cím 
2016. évi kitüntetettjéről. 

8. Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő cím 
2016. évi kitüntetettjéről. 

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…

Mátyás király és kísérete Békéscsabán 
A Munkácsy Mihály Múzeum 2016. április 30-án és május 

1-jén rendezi meg nemzetközi hagyományőrző történelmi fesz-
tiválját, a Békéscsabai Vitézi Játékokat a Gabonamúzeumban 
és a CsabaParkban.

A kétnapos történelmi játékok a megyeszékhely önkormányzatá-
nak támogatásával a múzeum, a Békéscsabai Történelmi Íjászkör és 
a CsabaPark közös szervezésében várja majd az érdeklődőket színes 
vásári forgataggal, középkori jurtákkal, sátrakkal, hadibemutatókkal, 
kézműves foglalkozásokkal, mintegy száz kosztümös közreműködő 
segítségével.

A Munkácsy Mihály Múzeum Zöld Szalonjában sajtótájékoztató 
keretében a „kalmár”, Ando György múzeumigazgató, az „apród”, 
Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Médiacentrum Kft. ügyvezető 
igazgatója, és Medgyesi Pál „lovag”, a múzeum igazgató-helyette-
se invitálták a vitézi játékokra az érdeklődőket egy igazi páncélos 
lovag, a testőrparancsnok, Bácsmegi Gábor és Domokos Anikó 
Emese úrhölgy jelenlétében.

A tavalyi vitézi játékokon mintegy ötezer vendéget üdvözölhet-
tek a szervezők, s az idén ennél is több látogatóra számítanak – 
tudtuk meg Ando Györgytől, aki azt is elmondta, hogy soha nem 
látott összefogással valósulhat meg a nemzetközi rendezvény. 
Szarvas Péter polgármester és a békéscsabai önkormányzat kép-
viselő-testületének Fidesz-frakciója – akik anyagilag is támogatják 
a rendezvényt – egy emberként állt a múzeum kulturális missziója 
mellé. Külön köszönet illeti Kerekes Attila képviselőt is, aki saját 
forrásából járul hozzá a rendezvény sikeréhez. A III. Békéscsabai 
Vitézi Játékok – Nemzetközi hagyományőrző történelmi fesztivál 

fővédnöke Hanó Miklós gazdasági ügyekért felelős alpolgármes-
ter, a rendezvényt pedig Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú 
Város polgármestere nyitja meg.

A játékok Mátyás király udvarába, idejébe viszik el a látogató-
kat. Mikoron Mátyás király fi ának, Corvin Jánosnak felajánlotta a 
gyulai uradalmat, a király látogatást tehetett (volna) Csabán, bár 
ez történelmileg nem igazolható tény. A kései utódok, a szervezők 
ötlete a vitézi játékok, így április 30-án, 10 órától a Csaba Center 
elől indul az Andrássy úton a városháza felé a középkori vitézek 
felvonulása, majd a király és kísérete bevonul a Gabonamúzeum-
nál felállított küzdőtérre, és kezdetét veszi a haditorna – avatta 
be a részletekbe Medgyesi Pál „lovag” a sajtó képviselőit. Több 
helyszínen zajlanak majd az események: haditábor, mesterségek 
udvara, fogadó, lovarda, apródok udvara a bölcsességek terme, 
trubadúrok udvara ad majd otthont a különböző programoknak a 
két nap alatt. A gyerekeknek játszóház, bábszínházi előadások, a 
felnőtteknek ismeretterjesztő előadások teszik még színesebbé a 
programokat, melyek sorában a népzene, a táncház, a tánctanulás 
és a lovaglás is szerepet kap. Határainkon túlról Romániából és 
Szlovákiából is várnak vendégeket a szervezők.

Opauszki Zoltán a tájékoztatón elmondta, hogy a III. Békéscsa-
bai Vitézi Játékok fő médiatámogatójaként a Békéscsabai Médi-
acentrum Kft. médiafelületeivel és eszközeivel – a 7.tv, a behir.
hu és a Csabai Mérleg városi lap – segítségével kíván széles körű 
nyilvánosságot biztosítani a rendezvénynek. A vendéglátásról a 
CsabaPark gondoskodik majd, s igazi szenzációnak ígérkezik ápri-
lis 30-án este az Omega szabadtéri megakoncertje.

Vándor Andrea

|||. Békéscsabai Vitézi Játékok
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2016. április 1-jén Várospolitikai Fórumot tartottak a műve-
lődési házban.

Első napirendként az önkormányzat 2015. évi munkájáról szóló 
beszámolót ismertette a polgármester.  Az elmúlt évben a munka-
terv 10 soros és 1 ünnepi ülést tartalmazott, rendkívüli testületi 
ülés megtartása 22 alkalommal vált szükségessé, amelyből 2 ülést 
közösen tartottak Ecsegfalva Önkormányzat Képviselő-testületé-
vel. Az ülések alkalmával megtárgyalták azon beszámolókat, me-
lyeket az önkormányzat munkáját segítő intézmények készítettek 
el. Az elmúlt évben a testület 409 határozatot hozott és 17 rendelet 
alkotott.

Következő napirendben ismertetésre került a 2015. évi költség-
vetés teljesítéséről szóló adatokat tartalmazó beszámoló, valamint 
a 2016. évre tervezett főbb kiadások és bevételek, melyek a költ-
ségvetést érintik.

A költségvetés 2015. évi teljesített adatai:
bevételek: 2.484.241 eFt,
kiadások: 1.924.551 eFt,
maradvány:    559.690 eFt.

A 2016. évi költségvetés a január 28-án megtartott ülésen került 
elfogadásra, 1.152.900 eFt költségvetési bevétellel, 1.389.699 eFt 
költségvetési kiadással, és 236.799 eFt költségvetési egyenleggel.

Harmadik napirendként került megtárgyalásra a 2016. évre ter-
vezett fejlesztések véleményezése. A képviselő-testület számos 
fejlesztést kíván megvalósítani az idei évben, erről nagyvonalak-
ban tájékoztatást adtak a Fórumon megjelenteknek.
A tervezett fejlesztések 2016-ra:
TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV 
PROGRAM (TOP) KERETÉBEN

1. Volt Téglagyári területen alapinfrastruktúra kiépítése és 
üzemcsarnok építése 

A tervezett beruházás összköltsége:  bruttó 150.000.000 Ft. 
2. Piaccsarnok és raktár építése 

A tervezett beruházás összköltsége:  bruttó 50.000.000 Ft.
3. Réhelyi Látogatóközpontot érintő turizmusfejlesztés

A tervezett beruházás összköltsége:  bruttó 150.000.000 Ft.
4. Bölcsődefejlesztés

A tervezett beruházás összköltsége:  bruttó 95.000.000 Ft.
5. Multifunkciós központi épület kialakítása, közösségi
    rendezvénytér létrehozásával

A tervezett beruházás összköltsége:  bruttó 550.000.000 Ft.
6. Futópálya, tanpálya, játszótér, zöld terület fejlesztése

A tervezett beruházás összköltsége:  bruttó 50.000.000 Ft.
7. Csapadékvíz elvezető rendszer V. ütem fejlesztése 

A tervezett beruházás becsült összköltsége: bruttó 250.000.000 Ft. 
8. Kerékpárút fejlesztés

A beruházás becsület összköltsége:  bruttó 387.000.000 Ft. 
9. Idősek Otthona épületenergetikai fejlesztése

A beruházás becsület összköltsége:  bruttó 150.000.000 Ft. 
10. Egészségügyi centrum korszerűsítése 

A beruházás becsület összköltsége:  bruttó 60.000.000 Ft. 

II. TOP-ON KÍVÜLI TOVÁBBI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK

1. Belterületi járdaépítések
2. Útépítési fejlesztések
3. Csapadékvíz-elvezető árok felújítás
4. Agyagbányával kapcsolatos teendők
5. Hivatal udvarán lévő gépműhely korszerűsítése

Lakossági kérdésként merült fel a piac lefedése vagy annak át-
helyezése, amely szerepel a 2016. évre tervezett fejlesztések kö-
zött, mindenképpen meg kívánják azt valósítani. A jelenlegi piac 
területén szeretnék létrehozni, a jelenlegi árusító helyek lefedésé-
vel. A másik verzió szerint a futballpálya melletti gyepes területen 
kerülne megvalósításra a fedett piac, amennyiben nyertes lesz az 
erre irányuló pályázat.              

Lakossági kérdésként merült fel, hogy az Árpád u. 47. sz. alatt 
lévő CBA üzlettel szemben nem-e lehetne gyalogos átkelőhelyet 
felfesteni, de a Magyar Közúttal tárgyalva kiderült, hogy erre még 
mindig nincs lehetőség, mert nem tartják indokoltnak.

A hulladékszállítás kapcsán felmerült lakossági kérdésre a pol-
gármester tájékoztatásként elmondta, hogy a település idén még a 
Gyomaközszolg Kft-vel áll szerződésben, de a DAREH Társulási 
rendszer indulását követően, a társulás végzi majd a hulladékszál-
lítási feladatokat a településen is 95 másik településsel együtt. Az 
ürítési díj is meg fog emelkedni. Ennek kapcsán felmerült, hogy 
a komposztálótelephez vezető utat az ATEVSZOLG Zrt-vel közö-
sen felújítja majd az Önkormányzat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Szociális Földprogram keretében a szociálisan rászo-
rulók körében állattenyésztést valósít meg.

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

a) akik jövedelemmel nem rendelkeznek,
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 

nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150 %-át, azaz 42.750 Ft-ot,

c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak 
ellátásában részesül,

d) pályakezdő munkanélküliek, és vagyonnal nem 
rendelkeznek.

Egy lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti 
a támogatást.

A Szociális Földprogramban résztvevő 1-2 fős csalá-
dok 25 db naposcsibe és 20 kg baromfi indító táp, a 3 
és több fős családok részére 50 db naposcsibe és 40 kg 
baromfi indító táp kerül biztosításra az állatok tartásához. 
A további költség a kedvezményezetett terheli. 

Az igénylés helye: Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal 12. irodája

Az igénylés ideje: 2016. április 8. – 2016. április 22.

TÁJÉKOZTATÓ VÁROSPOLITIKAI FÓRUMRÓL

FELHÍVÁS
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Civil szervezetek támogatásáról
Március 31-én tartott rendes testületi ülésen döntött 

a Képviselő-testület a civil szervezetek támogatásáról. 
A testületi döntés értelmében az önkormányzat költség-
vetésében 2016-ban- az előző évi költségvetéssel össz-
hangban - 14 millió forintot különített el erre a célra. A 
testület az igények mindegyikét jóváhagyta azzal, hogy a 
2015. évi támogatási összegeket vette kiindulási alapnak, 
így 2016-ban a működési támogatásokon felül több mint 
30 közösségi kezdeményezésből építkező rendezvény, 
kirándulás, színházlátogatás, tábor megvalósulását teszi 
lehetővé. A támogatásnak köszönhetően a kisebb tagság-
gal bíró szervezetek rendezvényein túl olyan, az egész 
várost megmozgató események megtartására lesz lehe-
tőség, mint például a Hagyományőrző Nők által szerve-
zett Retro Majális, a Dévaványai Folkműhely Egyesület 
szervezésében létrejövő Kádár Ferenc Országos Népze-
nei és Néptáncverseny, vagy a Dévaványai Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesület felkarolásában megvalósuló 
ARCO komolyzenei koncert.

2016-ban is folytatjuk
a járdajavításokat

Az előző években beindított felújítási programot idén 
is folytatjuk. Az év egyik legnagyobb járdajavítási pro-
jektje a Kossuth utcát érinti. Még 2015-ben a helyi ön-
kormányzatokért felelős miniszter által kiírt pályázati 
felhíváson 15 millió forint támogatást nyertünk az érin-
tett utca teljes járdaszakaszának rendbetételére.  A volt 
KTSZ épület lebontását és a beszerzési eljárás lezárását 
követően hamarosan fi zikálisan is megkezdődhetnek a 
munkálatok, melyet a lakosság is tapasztalni fog. Termé-
szetesen ez nem azt jelenti, hogy a település más részein 
nincsenek rossz járdaszakaszok, a város többi részét sem 
felejtettük el: Startmunka Mintaprogram keretében a kö-
vetkező években további 9 km fejlesztése, helyrehozata-
la, igazítása került betervezésre. 

Startmunka és
Közfoglalkoztatási Program

Idén is sikeresen pályázott az önkormányzat a Start-
munka Mintaprogram elemeire, melynek segítségével 
2017.02.28-ig 195 fő megélhetéséhez van lehetőség hoz-
zájárulni. A teljes program költségvetése 271.541.127,- 
forint, melyhez az önkormányzat 3.141.130,- forinttal 
járul hozzá. A programon belül 6 munkaelem került be-
építésre: 

1. Mezőgazdasági földutak rendbetétele: a programelem-
re több mint 26 millió forintot nyertünk, melyhez az 

önkormányzat 105 ezer forint saját erőt biztosít. A 
programban 20 főt foglalkoztatunk, és a támogatásból 
zúzott kő és döngölőbéka vásárláshoz kaptunk támo-
gatást.

2. Belvízelvezetés: a programban 52 fő bér- és járulék-
költségéhez, valamint többek között egy új traktorhoz, 
illetve a meglévő rakodógépünkhöz egy árokásó- és 
egy csatornatisztító profi lkanál vásárlásához kaptunk 
segítséget. A programelem teljes költsége meghaladja 
a 70 millió forintot, melyhely az önerő további 1 mil-
lió forint.

3. Mezőgazdaság: az önkormányzat mezőgazdasági te-
vékenységéhez 52 millió forint támogatást kapott, 
melyet 700 ezer forint önerővel kiegészítvén öntöző-
dob, öntözéshez szükséges kiegészítők, függesztett 
sorbavetőgép vásárlásához használhat fel. A prog-
ramelemben 36 fő foglalkoztatása valósul meg.

4. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: a prog-
ramban 15 fő alkalmazása és többek között egy után-
futó vásárlása valósul meg. Összköltsége 20 millió 
forint.

5. Helyi sajátossághoz kötődő foglalkoztatás: 40 fő fog-
lalkoztatásához hozzájáruló programelemben varroda 
és asztalos üzem fejlesztéséhez kaptunk több mint 58 
millió forintos támogatást.

6. Belterületi közutak karbantartása: A programelem tel-
jes költsége meghaladja a 43 millió forintot, melyből 
zúzott kő, hidegaszfalt és egy platós kisteherautó ke-
rül megvásárlásra. A programelemben 32 főt foglal-
koztatunk.

Anyák napi köszöntő
Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem fe-

ledkezhetünk meg: május első vasárnapján az édesanyá-
kat ünnepeljük. Az édesanya minden gyermek és felnőtt 
szívében különleges helyet kell, hogy elfoglaljon. Ő az, 
aki számára kortól függetlenül mindig mi, a gyermekei 
vagyunk a legfontosabbak. Ő az, akivel örömünket, bá-
natunkat bátran megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk. 
Ő az a személy, aki minden körülmények között képes 
összetartani a családot, akinek jelenléte és gondoskodása 
őrzi a családi fészket.

Anyák napja alkalmából magam és Dévaványa Város 
Képviselő-testülete nevében kívánok minden édesanyá-
nak hosszú, boldog életet, meghitt hangulatú, családi 
körben töltött ragyogó májusi ünnepet.

Valánszki Róbert polgármester
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A Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság rajz és alkotó pályá-
zatot hirdet óvodások és általános 
iskolások részére „Mozgalmas 
állatvilág a Réhelyi Látogatóköz-
pontban” címmel.

A pályázat célja: 
A Réhelyi Látogatóközpontban élő régi magyar háziál-

latok (magyar szürke szarvasmarha, bivaly, mangalica ma-
lac, racka és cigája juh, magyar tyúk, kendermagos tyúk, 
erdélyi kopasznyakú tyúk, fodrostollú magyar lúd, magyar 
kacsa) és a túzok bemutatása.

A pályaműveknek kapcsolódni kell ezekhez az állatfaj-
tákhoz, valamint a Réhelyi Látogatóközponthoz és az ot-
tani tájképhez. 

A pályázat feltételei:
A pályaművek bármilyen kézműves technikával készül-

hetnek (grafi ka, festmény, rézkarc, origami, papírmasé, 
kerámia, stb.) az alkotásokhoz felhasználhatók termések, 
tollak, magvak és egyéb természetes anyagok.

Pályázatot Békés megyei, valamint Mezőtúr, Túrkeve, 
Kisújszállás és Karcag települések óvodáinak és általá-
nos iskoláinak tanulói nyújthatnak be.
Minden pályázó maximum 3 pályaművet küldhet be.

Pályamunkák leadásának helye: Körös-Maros Nem-
zeti Park Igazgatóság Réhelyi Látogatóközpont
(5510 Dévaványa, Réhely)

Leadási határidő: 2016. április 22.

Az alkotásokon kérjük feltüntetni: a pályamű címét, 
beküldő csoport/egyéni pályázó nevét, életkorát, melyik 
csoportban kíván indulni az alkotásával, óvodáját/iskolá-
ját, osztályát, óvoda/iskola címét, telefonszámát és a felké-
szítő pedagógus nevét.

Pályázati kategóriák és díjak:

Óvodások csoportos versenye
Általános iskola alsó tagozat egyéni verseny
Általános iskola felső tagozat egyéni verseny
Különdíj: a legötletesebb technikával elkészült alkotás díja

A díjkiosztó ünnepség a Túzokfesztiválon lesz, ahol 
a kategóriák első három helyezettjei értékes ajándékot 
vehetnek át.

A látogatóközpontban kiállított pályaműveket június 
30-ig lehet megtekinteni.

A Réhelyi Látogatóközpontról bővebb információt talál-
hatsz: www.kmnp.hu Tel.: +36 30 445 2409

RAJZ ÉS ALKOTÓ PÁLYÁZAT

2016. április 16-án, szombaton
kerékpározásra hívunk minden érdeklődőt a

Körös-Maros Nemzeti Park Réhelyi
Látogatóközpontjába,

„Csalogányok éneke” és Csillagséták
a Nemzeti Parkokban
elnevezésű rendezvényre.

Program:
16 óra Indulás a Református templom előtti parkolóból. 
17 óra Tavaszi túra az ébredő puszta élővilágának 

feltérképezése. Madárodúk barkácsolása és kihe-
lyezése, valamint a csillagos égbolt megfi gyelése 
teleszkóppal, lézerfényes csillaghatározással.

 Programdíj: Felnőtt: 500 Ft/fő, gyermek és
 nyugdíjjas: 400 Ft/fő

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További információ: a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Irodájában,
vagy a 06-66/483-100/129-es telefonszámon.

KERÉKPÁRTÚRA
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KÖZLEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATKOZÁSRÓL
Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre 

történő beíratkozásra 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 Ma-
gyarországon minden gyermek köteles az intézményes ne-
velés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló gyermeket a közleményben 
megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a la-
kóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-
nevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI ren-
delet) 21.§ (1)-(2) bekezdése értelmében a tankötelezett-
ség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget igazolja vagy dönt a hatodik élet-
évét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben 
való további részvétteléről, szükség esetén az óvoda ennek 
megállapításához szakértői bizottsági vizsgálatot kezde-
ményez.

Az Nkt. 45§(2) bekezdése szerint, ha a gyermek az isko-
lába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kor-
mányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság vélemé-
nye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor 
előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az Nkt. 50§ (6) bekezdése alapján az általános iskola kö-
teles 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 szakszolgála-
tot 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 hatósá-

gi igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését ta-

núsító igazolás.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, mely-
ről írásban, határozatban értesíti a szülőket.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37§ (2)-
(3). bekezdése alapján jogszabálysértésre vagy érdeksé-
relemre hivatkozással nyújthat be felülbírálati kérelmet a 
kézhezvételtől, ennek hiányában a tudomására jutásától 

számított tizenöt napon belül. Az eljárást megindító kérel-
met 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 el-
utasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2) 
bekezdése értelmében köteles a gyermekét a döntés jog-
erőre 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 isko-
lai beíratási kötelezettségüknek.

Gajda Róbert kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

Bangóné dr. Átol Zsuzsanna osztályvezető 

Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a Ványai 
Ambrus Általános Iskolában a leendő első osztályo-
sok 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 Bizott-
ság véleménye)

• a gyermek nevére kiállított személyazonosító 
igazolvány

• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány (lakcímkártya)

• születési anyakönyvi kivonat
• NEK adatlap

A diákigazolványhoz szükséges NEK adatla-
pot a szülőnek az Okmányirodában kell elké-
szíttetni úgy, hogy a beíratkozás napjára elké-
szüljön.

    az iskola vezetősége

KEDVES SZÜLŐK!
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TELEKI TÖRTÉNELEMVERSENY BUDAPESTI KIRÁNDULÁS 
A Karcagi SzC Teleki Blanka Gimnázium, Szakközép-

iskola, Szakiskola és Kollégium történelem munkaközös-
sége ismét meghirdette a Teleki-történelemversenyt az 
általános iskolák 7. és 8. évfolyamos tanulói részére.

A vállalkozó kedvű diákok két írásbeli fordulóban oldot-
tak meg feladatokat. 

Több mint 60 páros jelentkezett. A legjobb tíz csapat 
2016. február 10-én mérte össze tudását a gimnázium im-
pozáns épületében. Nagy izgalommal készültek a tanulók, 
mert ebben az évben is a Ványai Ambrus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola négy csapata kapott meghí-
vást a szóbeli versengésre a hetedik-nyolcadikosok közül. 
Luxemburgi Zsigmond korát kellett átismételni a tanulók-
nak, s persze kiegészíteni a megadott szakirodalommal. 
Sok-sok ismerettel gazdagodva vártuk a versenyt.

Izgalmas feladatok várták a versenyzőket: térképfelisme-
rés, villámkérdések, totó, keresztrejtvény, képfelismerés. 
Legérdekesebb a szituációs játék volt. Két téma közül lehe-
tett választani: András herceg meggyilkolása Nápolyban, 
illetve a konstanzi zsinaton Husz János pere. Tanulóink 
ügyesen megoldották a feladványt. 

Amíg a zsűri tagjai tanácskoztak, a diákok megnézhették 
a gimnázium épületét.

A döntőbe jutott csapatok Juhász Evelin és Nemes Enikő 
7. a , Erdős Kiara, Oláh Krisztina és Nyuzó Lili 7. b, Fe-
rencz Hanna és Szeleczki Lilla, Szenczi Balázs és Tóth 
Norbert 7.c,b,  osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk:
Baloghné Berényi Erzsébet és Bereczkiné Szalai Judit. 
Gratulálunk a tanulóknak és felkészítőiknek.

A Ványai Ambrus Általános Iskola  és AMI vezetősége 

Budapestre kirándultak a Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben pályá-
zatot írt ki a kábítószer prevenciós programok támogatásá-
ra. Iskolánk alapítványa, a Ványai Ambrus Általános Isko-
la Diákjainak Jövőjéért Alapítvány sikeresen pályázott, és 
a „Te döntesz”- alternatívát kínáló szabadidős programok-
ra nyert 600 000 Ft támogatást.

Ennek keretében egy tartalmas budapesti kiránduláson is 
részt vehettek az iskola felső tagozatos tanulói március 23-án. 

Budapesten egy idegenvezető várta a 44 tanulót és a kí-
sérő pedagógusokat. A városon keresztül-kasul buszozva 
érdekes történeteket hallgathattak egy-egy szép épületről, 
hídról, utcáról. A Budai Vár egy részét gyalogosan járták 
be, majd a Hősök tere és a Városliget következett. Az egyik 
városligeti vendéglőben meleg ebéd várta a kirándulókat. 
Kora délután a Kossuth tér megtekintése, majd egy par-
lamenti séta következett. Nagyon sokan most jártak elő-
ször az ország házában. A gyerekeknek még bőven maradt 
energiája a Csodák Palotájában a számtalan természettudo-
mányos jelenséget bemutató játék kipróbálására. Még egy 
fi zikai jelenségeket játékos módon bemutató előadáson is 
részt vehettek. 

Mivel másnap már kezdődött a tavaszi szünet, a gyere-
keknek nem kellett igyekezniük, hogy a buszon kialudják a 
fáradalmaikat, így aztán a hazafelé vezető úton csak a tele-
fonok merültek le, a gyerekek nem. Az iskola előtt este tíz 
óra tájban kissé gyűrött, de rendkívül élénk gyerekcsapat 
szállt le a buszról.

A gyermekeink élménybeszámolóiból biztosan állíthat-
juk, hogy minden résztvevő nagyon jól érezte magát. 

Köszönjük az Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjai-
nak Jövőjéért Alapítvány önkénteseinek, hogy sikeres pá-
lyázatírásukkal előteremtették a forrásokat a kirándulásra, 
a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusainak, hogy megszervezték és lebonyolí-
tották ezt a szép napot.

A kiránduló gyerekek szülei

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

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

Az alapítvány kuratóriuma

TISZTELT LAKOSSÁG!

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

TISZTELT DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!
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„TE DÖNTESZ!

TAVASZI LOMTALANÍTÁS

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSE

Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma 2015-ben pályá-
zatot írt ki a kábítószer preven-
ciós programok támogatására. 
Iskolánk alapítványa, a Vá-
nyai Ambrus Általános Iskola 
Diákjainak Jövőjéért Alapít-
vány sikeresen pályázott, és a

„Te döntesz” - alternatívát kínáló szabadidős progra-
mokra nyert 600.000 Ft támogatást. A Család, Ifjú-
ság és Népesedéspolitikai Intézetkezelésében lévő 
pályázat szervesen illeszkedik a Dévaványa Város 
Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
programjába is.

Ennek keretében tartott előadást dr. Zacher Gábor 
toxikológus 2016. február 25-én az iskolánk tornater-
mében. Az előadást meghallgatták a Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanu-
lóin kívül a Szügyi Dániel Elemi Iskola, valamint a 
Gyulai SzC. Dévaványai Szakképző Iskolájának tanu-
lói és pedagógusai is. Az érdeklődő közönség a téma 
komolysága ellenére nagyon élvezte a szuggesztív 

előadó mondandóját, és mindenki új ismeretekkel is 
gyarapodva távozhatott a rendezvényről. Úgy érez-
zük, hogy megvalósult Zacher Gábor célja, hiszen 
nem elrettenteni akart, hanem fi gyelmet felkelteni a 
téma iránt. 

az alapítvány kuratóriuma

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2016. április 22-én (pénteken)

LOMTALANÍTÁSI NAPOT tartunk.
A lomot az ingatlanok elé reggel 7 óráig kérjük kihelyezni!

Gyomaközszolg Nonprofi t Kft.

2016. április  23-án ( szombaton)  800 - 1600 óráig
az Önkormányzati Hivatal udvarán

 
Az akció keretében az alábbi használatra alkalmas vagy al-

kalmatlan ( de nem szétbontott és hiányos) berendezések ad-
hatók át a gyűjtés helyén:

Nagy háztartási gépek: hűtőgép, fagyasztó, légkondicio-
náló, mosógép, centrifuga, elektromos tűzhely, sütő-főzőlap, 
mikrohullámú sütő, elektromos radiátor-hősugárzó, villany-
bojler.

Kis háztartási gépek: porszívó, szőnyegtisztító, elektromos 
varrógép, vasaló, kenyérpirító, olajsütő, kávéfőző, vízforraló, 
elektromos konyhai vágó- és aprító eszközök, hajszárító-sütő, 
elektromos borotva.

Szórakoztató elektronikai berendezések: rádió, televízió, 
video-audio berendezések és eszközök, Hifi  berendezések, 
elektromos hangszerek.

Információs és távközlési berendezések: számítógép, nyom-
tató, egér, képernyő, billentyűzet, másológép, elektromos író-
gépek, telefonok, adó-vevők, fax, üzenetrögzítő.

Kerti kisgépek: elektromos fűnyíró, sövényvágó.
Háztartási hobbi barkács gépek: minden elektromos meg-

hajtással rendelkező kisgép.

SZÍNHÁZ
KATONA BÉRLET

2016. április 30-án SZOMBATON lesz a Studiószínházi 
előadás K und K (Karádi katonái) címmel. Előadás kez-
dete 19 óra, indulás a szokott időben és helyekről. Stúdió-
színházi jegyek nálam vannak.

Előrehozták a bérletmegújítást, április 11. és május 20. 
között lehet bérletet újítani, tehát 30-án már írom a név-
sort! Ha nem tudsz jönni, kérlek jelezd időben, hogy ke-
ressek valakit helyetted. Ha nem szólsz, a csapat többi tag-
ja fi zeti ki a rád eső buszköltséget!!! Köszönöm!

Kedves Színházkedvelő lakostársak!
Aki szeretne a következő évadra csatlakozni színházlátoga-

tó csapatunkhoz, kérem jelezze telefonon, vagy személyesen!

Varga Istvánné
Tel.: 06/70-943-9001 ill.  06/66-484-275
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Újabb szintvizsgák

Kőműves
2016.03.17-én kőműves tanulóink adtak számot eddig el-

ért tudásukból. A vizsgafeladat egy négytéglás kéménypillér 
felrakása volt, nyolc sor magasságban. 

A feladat kihirdetése után hozzáláttak a kitűzéshez, majd az 
alapsor lerakása után, gyakori ellenőrzés mellett a felrakáshoz.
A vizsga zökkenőmentesen zajlott, mindenki időre elké-
szült. A bizottság értékelte az elkészült munkákat. 

Az elnök szerint van még hova fejlődni a tanulóknak, de 
elégedett volt a teljesítményükkel. Összességében a közepes 
vizsgaátlag valóban jónak mondható.

Hegesztő
2016.03.22-én a  9. évfolyamos hegesztő tanulóink vizsgáztak.

A vizsga három részből állt. Egy adott méretű lemezfedelet 

kellett elkészíteni, majd két lemezt két oldalról tompavarrat-
tal összehegeszteni és végül egy elsősegély nyújtási feladatot 
szóbeli felelettel megoldani. A tanulók lelkesen fogtak hozzá 
a munkákhoz. Mindenki szintidőn belül végzett a feladatok-
kal. A kézi fémmegmunkálási tevékenységen tapasztalható 
volt a kéziszerszámok használatának hiányossága. A vizsga 
átlaga: 3,71 , ami jónak mondható.

Váradi Tibor szaktanár

Kedves általános iskolás diákok, tisztelt szülők,

nagyszülők, kedves érdeklődők!

Kevesebb izgalmas dolog van, mint a felfedezés öröme:
mindig újat keresni, mindig új dolgokat kipróbálni.

Közelgő rendezvényünkön mindezt az élményt kínáljuk. 
Megmutatunk egy kevésbé látható világot, ami mellett leg-
többször elmegyünk, azoknak az embereknek a munkáját, 
akik nélkül nem lenne teljes és működőképes a világunk.

Ezen a programon nem csak megismerhető mindez, ha-
nem ki is próbálható, hogy állhatunk helyt az életükben. 

Sokféle éjszaka van: múzeumok, kutatók éjszakája…

és most JÖN országszerte:

A dévaványai középiskolában 2016. ÁPRILIS 15-ÉN (pénteken) 18 – 22 óráig
tartó programokra várunk minden érdeklődőt!

DÖK buli: az aulában
KIS CSILLAGOK: versenyeredmények bemutatása, interjú versenyzőkkel, élménybeszámoló

AZ ÉJSZAKA CSODÁI:
„A hiány is lehet menő” táncos-zenés szakmabemutató, nem csak hiányszakmákról

„Tátika show”: zenés táncos produkciók (11. R: disco-tánc, 9.B: mazsorett)

A programok részletes leírása iskolánk honlapján: www.dvki.sulinet.hu

kézművesség gasztronómia építők számítógép szerelők szociális gondozók
szabó fodrász eladó vendéglátós hegesztő kőműves

Virtuális ÉJSZAKA

virtuális CSILLAGOK:
játékok, szerelés

hálózati kapcsolatban

ÉJJELI
MENEDÉKHELY

elsősegély fortélyok 
nem csak buli utánra

ÉJKIRÁLY/NŐ
ruhatervezés 

frizura és 
smink kreációk

„Terülj, terülj asztalkám!”
BAGLYOS ültetőkártyák, 

asztaldíszek készítése

„Húzd az ívet!”
mesterséges

CSILLAGOK
„Ványai Bábeltorony”

Alapozás, rajzolás, 
tervezés: SÖTÉTen: 
bekötött szemmel 

vagy feketén-fehérenCSILLAGOS CSILLOGÁS
kiegészítők készítése

BOSZORKÁNYKONYHA
fűszerek, fűszernövények 
felismerése, biopraktikák

CSILLAG
születik:

csillagvizsgálóval 
és anélkül



Március 12-én immáron 16. alkalommal rendezte 
meg Művészeti Bálját a Dévaványai Kulturális és 

Művészetoktatási Alapítvány.

Minden évben érezhetjük a lakosság szerete-
tét, de az idén újra megtapasztalhattuk, hogy 
milyen sokan tartják fontosnak munkán-
kat és, hogy a lakosság jó szívvel támo-
gatja a művészetoktatásban részt vevő 
gyermekeket.

Művészeti iskolánk helyzete megváltozott 
az elmúlt években. Mindezek ellenére, vi-

szont van, ami nem változott.  Az el-
hivatottság, mellyel minden változás 
és nehézség ellenére igyekszünk a 
dévaványai gyermekek nevelésé-
hez hozzájárulni. Kis tantestüle-

tünk, hiszi és makacsul vallja, hogy egy ember személyiségének, 
teljességének kifejlődésében a művészeti nevelés kulcs szerepet 
tud vállalni. Háttér munkának tűnik, de a képesség melyet ezáltal 
szerez meg egy gyermek, élete minden területére kihatással van, 
hisz gondolkodását és világlátását egészében megváltoztatja. 

Malcolm Bane mondta egyszer: „Ha addig várunk, amíg min-
dent megtehetünk mindenkiért, ahelyett, hogy megtennénk va-
lamit valakiért, soha nem fogunk semmit sem tenni, senkiért.”

Mindazok, akik elfogadták meghívásunkat, azok a támoga-
tók, akik kisebb-nagyobb, valamint igen nagyvonalú tombola 
felajánlásokkal és jelentős összegek befi zetésével támogatják 
ügyünket, nem vártak egy majdani pillanatra, hanem most tettek 
valami nagyot, nagyon sok mindenkiért.

A Művészetoktatási Alapítvány munkatársai nevében, sze-
retetteljes szívvel köszönjük!!

Erdeiné Mucsi Márta

iMáMáM rcr ius 121 -én 
meg MűűűMűűűvévészete
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NAGY SIKERREL ZÁRULT A XVI. MŰVÉSZETI BÁL!
Támogatóink voltak: 
 
Adameczné Ladányi Viktória
Agárdi Zoltán
Bak Krisztián
Balogh Aranka
Baloghné Berényi Erzsébet
Bánné Mile Edit
Bereczkiné Szalai Judit
Boldis Julianna
BORA Italkereskedés
Boros Lili
Botosné Mile Edit
CORAL Zöldséges
Csaba Jánosné
Csatári Terézia
Darvasi István
Déva Patika
Dévaványa és Vidéke ÁFÉSZ
Dévaványai Múzeumbarátok Köre
Dr. Kiss László
Dr. Molnár Edina
Ecsegfalvi citera tanszak
Ecsegfalvi furulya tanszak
Edunor Kft.
Elek Lajosné
Erdeiné Mucsi Márta
Fazekas Gyuláné
Fejedelmi Cukrászda
Feke László
Földesiné Evelin
GIGI Kozmetika, Gyomaendrőd
Gschwindt Mónika
Gyányi Imre és családja
Hajdu Mónika
Hajdu Sándor
Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai 
Óvodásokért
ifj. Laskai Tibor
Illin Andrea
Illin Józsefné
Janó Istvánné
Jenei Márta
Juhász Andrea e.v.
Juhászné Murányi Katalin
Kecse Hajnalka
Kiss Attila
Kónyáné Mátéfi  Katalin
Kuckó Papír-Írószer Nyomtatvány
Lakásfelszerelés, Ajándék - Gyomaendrőd
Laskai Ferenc
Laskai Tibor

Laskai Tiborné
Laskainé Kiss Alexandra
Lengyel Tibor
Lóránt Sándor e.v.
Lovász Judit
Made in Papp - Dévaványa
Magyar Mirella
Manomarket - Dévaványa
Mart Könyvesbolt és Antikvárium
Mile Lajos
Mile Magdolna
Művészeti Iskola tanári kara
Nagy Endre Ruházati Üzlet
Nagy Imre
Nagy-Gellai Katalin
Nagyné Hőgye Anita
Németi József
Nyuzó Bálint és neje
Nyuzó Marietta és Lengyel László
Nyuzóné Szabó Edit
Papp Csaba és Pappné Nemes Renáta
Purgel Mihályné
Purgel Tünde
Rudokász Diána
Rudokász Tamás
Séllei Alíz
Simon Krisztián
Szabó Csilla és Szabó Hanna
Szabó Ildikó
Szalai Erika
Szalai Ildikó
Szarka Csilla látszerész
Szegedi István és
Szeleczkiné Szegedi Erika
Szilágyi Endre
Szilágyi Izabella
Szűcs Tibor
Takács Istvánné
Takács Nóra
Tánczos László
Tapír-Papír írószerbolt - Gyomaendrőd
TELEPOLC
Tóbiás Gábor
Tóbiás Gáborné
Tolnai Katalin
Tóth Róbert
Tóthné Bere Mária
Tóthné Kovács Edina,
virágbolt - Gyomaendrőd
Ványai Ambrus Általános Iskola
Diákjainak Jövőjéért Alapítvány
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport



JUBILEUMI
HANGVERSENY

10 éves a Dévaványai
Zsombékos Citerazenekar

A Folkműhely Egyesület gondozásában működő 
Zsombékos Citerazenekar szeretettel és tisztelettel

meghív minden kedves népzenét kedvelő érdeklődőt,
2016. április 23-án megrendezésre kerülő

jubileumi alkalmára.

Programunk:
10 órától: Kedvhozó Zöldágjárás a település utcáin, 

a Dévaványai Hagyományőrző Néptáncegyüttes
Utánpótlás Csoportja az Ahhozképest Népzenei
Együttes közreműködésével.

16.30: Jubileumi Hangverseny a művelődési házban
• Műsoron a Zsombékos Citerazenekar és barátai:
• Sóvirág Citerazenekar
• Mákvirág Citerazenekar
• Gyöngyök Énekegyüttes
• Mahovics Tamás és Laskainé Kiss Alexandra

18 órától: Táncház
A táncot vezeti:
Mahovics Tamás és Laskainé Kiss Alexandra
Muzsikál: az AHHOZKÉPEST

Rendezvényünkre a belépés ingyenes,
mindenkit szeretettel várunk!

Dévaványai Hírlap - 14. oldal

VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ  MŰVÉSZETI  ISKOLA BEÍRATKOZÁS

Felhívjuk a Tisztelt Szülők fi gyelmét, hogy a tanévre 
való beiratkozás, a már rendszerünkben lévő tanulókra 
is vonatkozik, tehát minden tanévre újra kell iratkozni.

Választható tanszakaink:

Klasszikus zene:   Furulya, Fuvola, Klarinét, Trombita, 
Zongora
Népzene:  Hegedű, Citera  
Szín- és bábművészet: Színjáték
Táncművészet: Néptánc, Társastánc        
Képző-és iparművészet: Grafi ka és festészet

Érdeklődhetnek és beíratkozási
szándékukat megtehetik: 

Hétfőtől-csütörtökig: 7:30-17 óráig
Pénteken: 7:30-12 óráig

a művészeti iskola irodáján.
(Dévaványa, Gyöngy u. 6.) 

Minden kedves, jelenlegi és leendő
növendékünket szeretettel várjuk!

Erdeiné Mucsi Márta
művészetoktatásért felelős igazgatóhelyettes

Beíratkozási időszakát a 2016/2017 - es tanévre 2016. április 14 – től megkezdi.
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Április 1-30-ig Hajnali túzokles, fotózás 

Kora reggeli, illetve késő délutáni túzokdürgés megfi -
gyelése és/vagy fotózása szakvezetéssel.
Bejelentkezés és egyeztetés  a program előtt mini-
mum 2 nappal.
Programdíj: 6.200,- Ft/óra/csoport, terepjáróval   
  8.000,- Ft/óra/csoport.

Április 16. szombat 17 óra  „Csalogányok éneke” és 
Csillagséták Nemzeti Parkjainkban

Madárodúk barkácsolása családonként/csoportonként 
és kihelyezése a tavaszi túra során - ahol az ébredő 
puszta élővilágát térképezzük fel. Este a csillagos ég-
bolt megfi gyelése teleszkóppal, lézerfényes csillag-
kép határozással.
Programdíj: Felnőtteknek: 500,- Ft/fő, gyermekeknek, 
nyugdíjasoknak 400,- Ft/fő.

Május 1. vasárnap, Pünkösd

Rendkívüli nyitva tartás 9.00-17.00. 
Belépődíj: Felnőtteknek: 500,- Ft/fő, gyermekeknek, 
nyugdíjasoknak 400,- Ft/fő.

Május 7. szombat 9-17 óráig TÚZOKFESZTIVÁL

A Dévaványai-Ecsegi puszták területi egység termé-
szeti értékeinek bemutatása, kulturális programok 
szervezése Dévaványa Önkormányzatával közösen. 
Madármegfi gyelés, botanikai túra, ragadozó madár –
védelmi bemutató. Kézműves foglalkozások, népi ját-
szótér gyerekeknek, Nemzeti Parki Termékek és helyi 
termékek vására. Kulturális előadások, természetvé-
delmi vetélkedő a környékbeli iskolák gyermekeinek. 

A rendezvény ingyenes!

A múlt havi számban tévesen jelent  meg néhány szol-
gáltatásunk díjszabása, melyeknek ára helyesen a kö-
vetkező:

Túravezetés és szakmai, ismeretterjesztő előadás
4.000,- Ft/óra/csoport, szakvezetés 6.200,- Ft/óra/csoport.

A téves információért elnézést kérünk!

*  *  *  *  *   * 
Van még szabad hétvége látogatóközpontunkban osz-
tálykirándulásokhoz, név- és szülinapi partikhoz, nyári 
táborokhoz!

Keressen bennünket a 06/66/483-083 vagy a 06/30/445-
2409 telefonokon bővebb információért!

*  *  *  *  *   * 

11. alkalommal hirdetjük meg nyári, természetvé-
delmi táborunkat, melyre ezúton is szeretettel vár-
juk a helyi érdeklődő iskolásokat /6-15 éveseket/.

Időpontja: 2016. 07. 11-16-ig hétfő-szombat /5 éjszaka/

Játékos foglalkozások, gyógynövények varázslatos 
világa, pusztai csillagos égbolt megfi gyelése, régi, 
magyar házi állatok, ragadozómadár bemutató, 
madárgyűrűzés és más programok, melyeket helyi 
szakemberek irányítanak. 

Részvételi díj: 28.000,- Ft/fő, május 30-ig történő je-
lentkezés esetén: 26.000,- Ft/fő.

A tábor részletes programjáról a lap következő szá-
mában  olvashatnak.

Bővebb információ:  a 06/66/483-083 és a
06/30/445-2409 telefonokon vagy a rehely@kmnp.hu 
e-mailon kérhető.

A RÉHELYI LÁTOGATÓKÖZPONT HÍREI - ÁPRILISI PROGRAMJAINK
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Tisztelt Vállalkozó!
Tisztelt Vállalkozás!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Békés Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasz-
tóvédelmi Főosztály Fogyasztóvé-
delmi Osztálya, valamint a Gyo-
maendrődi Járási Hivatala előadást 
szervez a Gyomaendrődi Járási Hiva-
tal illetékességi területén székhellyel/
telephellyel rendelkező, értékesítés-
sel foglalkozó vállalkozásai részére a 
következő címmel:

Amit tudni illik a szavatosság,
jótállás és panaszkezelés szabályairól.

Helyszín: Gyomaendrődi Járási Hivatal
 díszterme
 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Időpont:   2016. április 20. (szerda)
 1000 órai kezdettel

A részvétel minden vállalkozó és 
vállalkozás számára díjtalan, azon-
ban előzetes regisztrációhoz kötött. 
Kérjük, hogy részvételi szándékát 
legkésőbb 2016. április 15-én 12 órá-
ig jelezze az alábbi e-mail címen:
fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu 

Tervezett program:

930   – 1000 Érkezés
1000 – 1005 Gajda Róbert kormány
 megbízott köszöntője
1005 – 1010 dr. Pacsika György járási
 hivatalvezető megnyitója
1010 – 1100 Napirenden: a szavatosság,
 jótállás és panaszkezelés 
 legfontosabb tudnivalói
 Előadó: dr. Pethő Hajnalka 
 Katalin osztályvezető
1100 –         Konzultáció

A Békés Megyei Kormányhivatal 
ellenőrzési tapasztalata szerint a sza-
vatosság, jótállás és panaszkezelés 
szabályainak ismerete tekintetében 
még mindig nagy a hiányosság a fo-
gyasztókkal közvetlenül kapcsolat-
ban álló vállalkozók, vállalkozások 
körében. A fogyasztók tájékoztatás-
hoz fűződő és vagyoni érdekeinek 
védelme érdekében célul tűztük ki a 
vállalkozók, vállalkozások ismere-
teinek bővítését, továbbá az a nem 
titkolt szándék is vezérelt bennünket, 
hogy a célközönséggel szembeni el-
lenőrzések tapasztalatai alapján meg-
előző jelleggel felhívjuk a fi gyelmet 
a betartandó előírásokra, minél in-
kább csökkentve az ellenőrzések so-
rán feltárt hiányosságokat.

További információval kapcsolat-
ban érdeklődni a 66/546-150 telefon-
számon lehet.

Megtisztelő jelenlétükre számítva 
tisztelettel: Gajda Róbert, Békés 
Megyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja

Mentőcsoportok gyakoroltak
Gyomaendrődön 

2016. március 5-én a Szeghalmi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség szerve-
zésében felkészítést és terepgyakor-
latot tartott néhány Békés megyében 
működő önkéntes mentőcsoport kuta-
tási komponense.

Az elméleti felkészítésnek a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal díszterme 
adott otthont. A délelőtti megnyitón 
Dr. Pacsika György járási hivatalve-
zető köszöntötte a gyakorlat résztve-
vőit, és megköszönte az önkéntesek-
nek az állampolgárok biztonságának 
növelése érdekében kifejtett munká-
jukat. Ezt követően a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság pol-
gári védelmi főfelügyelője, Haskó 
György tűzoltó alezredes ismertette 
a felkészítés és gyakorlat célját, majd 
Majoros Zsolt tűzoltó alezredes, a 
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség polgári védelmi felügyelő-
je mondta el a végrehajtásra tervezett 
feladatokat. Az elméleti felkészítés 
keretén belül a kirendeltség felkérésé-

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

(A fényképet Ambruzs-Szabó József készítette)
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re a Szarvasi Rendőrkapitányság ve-
zetője, Oltyán Sándor rendőr ezredes 
tartott előadást az eltűnt személyek 
keresésével, kutatásával kapcsolatos 
jogszabályi környezetről, és a rend-
őrség, a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv és az önkéntes mentőszerveze-
tek közötti együttműködés helyi szin-
tű tapasztalatairól.

A gyakorlat feltételezése szerint 
március 4-én délután Gyomaendrőd 
térségében  lokálisan húsz-harminc 
milliméteres csapadékmennyiséggel 
járó vihar söpört végig, melyet 100-
110 km/órás széllökések kísértek. 
A Bethlen Gábor Szakképző Iskola 
körösladányi úti telephelyén másnap 
hajnalban a „hetesi szolgálatot” tel-
jesítő diákok megkezdték a telepen 
a napi rutin szerinti elfoglaltságu-
kat - az állatok etetését, takarmány 
előkészítését - miközben a vihar új-
ból felerősödött. A vihart követően 
azonnal a telepre indul a tangazdaság 
vezetője, aki a telephely szociális he-
lyiségeiben a diákokat nem találta. 
A gépműhelyben dolgozó iskolai al-
kalmazottól azt az információt kapta, 
hogy a diákok a napi feladatokat meg-
kezdték, azt követően nem látta őket. 
Mivel a telephely északi részén talál-
ható könnyűszerkezetes mezőgazda-
sági ingatlanokon jelentős viharkár 
volt tapasztalható, így a telepvezető 
bejelentést tett hat diák eltűnéséről. 
Az eltűnt tanulók felkutatásához a 
hivatásos erők mellett speciális szak-
feladatok végrehajtására is szükség 
volt, így a Békés Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság illetékességi 
területén megalakított önkéntes men-
tőszervezetek alkalmazására is sor 
került.

A feltételezésnek megfelelően a 
gyakorlat keretén belül az eltűnt sze-
mélyek keresését hajtották végre si-
kerrel  a gyomaendrődi járás Vidra 

Mentőcsoportjának, a szarvasi járás 
Körös-Kondor Mentőcsoportjának, a 
békési járás Titán Mentőcsoportjának, 
valamint a megyei rendeltetésű Körös 
Mentőcsoportnak a kutyás kutatói. 
Mindezzel párhuzamosan a Vidra és 
Körös Mentőcsoport egy-egy drónnal 
is felderítést végzett a területen, mely 
fontos információkkal szolgált a kár-
helyszín átvizsgálásához.

A gyakorlat végén az elvégzett fel-
adatokat megfelelőre értékelte Haskó 
György tűzoltó alezredes, rávilágí-
tott a gyakorlat tanulságaira, és végül 
megköszönte az önkénteseknek az ál-
lampolgárok biztonságának növelése 
érdekében végzett áldozatos munkáját.

Szakmaközi értekezlet az iskolákkal

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
kezdeményezésére gyermekvédel-
mi hatósági eljárásokkal összefüggő 
szakmaközi értekezletek megtartásá-
ra került sor 2016. március hónapjá-
ban valamennyi, a járási hivatal ille-
tékességi területén működő általános 
iskola részvételével.

A szakmai egyeztetés célja, hogy 
a tanköteles gyermekek igazolatlan 
iskolai hiányzásaival kapcsolatos 
jelzési és feljelentési kötelezettségek 
szakszerű és megfelelő időben törté-
nő teljesítése érdekében a résztvevők 
áttekintsék a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket, illetve az iskolák, 
mint jelzőrendszeri tagok feladatait, 
hatósági ügyekben betöltött szerepét.

A tanácskozásra az oktatási intéz-
mények valamennyi pedagógusának 
részvételével került sor olyan módon, 
hogy a gyakorlatban felmerülő kérdé-
sek megválaszolása érdekében a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal Hatósági és 

Gyámügyi Osztályának osztályveze-
tője, Dr. Krizsán Anett ellátogatott az 
iskolák tantestületi értekezletére.

Pályázati lehetőség álláskeresők 
vállalkozóvá válásához

A Békés Megyei Kormányhivatal 
pályázatot hirdet Álláskeresők vállal-
kozóvá válását elősegítő támogatás 
igénybevételére.

A támogatás célja, hogy a pályázat 
benyújtásakor legalább egy hónapja 
regisztrált álláskeresők, rehabilitációs 
járadékban vagy rehabilitációs ellátás-
ban részesülők vállalkozói készségét, 
hajlandóságát elősegítse.

A pályázat keretében legfeljebb
2 millió forint vissza nem térítendő 
támogatás igényelhető, amennyiben 
a pályázó
• egyéni vállalkozás keretében, 
• új induló vagy már működő gazdasá-

gi társaság személyesen közreműkö-
dő tagjaként,

• mezőgazdasági őstermelőként önma-
ga foglalkoztatását vállalja legalább 
3 éven keresztül. 

A támogatás elsősorban új  tárgyi 
eszközök, műszaki berendezések, 
gépek beszerzésére, telephely kiala-
kításához kapcsolódó bővítés, felújí-
tás, átalakítás beruházási költségeire  
igényelhető. Önrészként az elkészített 
beruházási terv 20 %-ával rendelkez-
nie kell a pályázónak.

Pályázatot 2016. május 9-ig lehet 
benyújtani a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási Főosz-
tályára. A pályázati felhívás és  to-
vábbi dokumentációk elérhetők a
www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes 
weboldalon.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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Tisztelt Szülők!

A bölcsőde szeretettel várja a bölcső-
dés korú gyermekeket és szüleiket 

2016. április 12–én kedden 16 órai 
kezdettel megrendezendő nyílt napra.

„Megfi gyelték, hogy a bölcsődébe járt kicsik később álta-
lában önállóbbak, függetlenebbek szüleiktől, tanáraiktól, 
mint az otthon nevelkedett társaik. Ugyanígy jellemzőbb 
rájuk a nagyobb segítőkészség, az erősebb verbális kifeje-
ző készség, jobban tájékozódnak a világban és könnyebben 
feltalálják magukat az új helyzetekben.” 

Bölcsődei ellátást a szülő, gondviselő, törvényes
képviselő akkor kérheti:

• ha munkába kíván állni, (a gyed extrával is igénybe 
vehető)

• ha egyik szülője munkaképtelen,
• ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel,
• ha 3 vagy több gyerekes,
• ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll,
• ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézmény-

ben tovább tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt 
iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja igazolni,

• ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szo-
ciális helyzete miatt nem tud a gyermek napközbeni 
ellátásáról gondoskodni,

• ha gyermekjóléti szakszolgálat, gyámügy, családgon-
dozó, védőnő, orvos javasolja (ekkor szükséges a szü-
lő, gondviselő beleegyezése is),

• aki gyermekvédelmi támogatásban részesül

Felvételkor előnyben részesül az:
• akit egyedül álló szülő nevel,
• akinek családjában 3 vagy több gyermek van, 
• akinek egyik szülője munkaképtelen, 
• akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn,
• aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy?
Kipp-kopp kopogok, bölcsődébe indulok.”

A bölcsődébe a nyílt napon kívül máskor 
is el lehet látogatni.
Érdeklődni ezen kívül az alábbi számon 
lehet:

06/20-587-6612

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Kisgyermeknevelők

BÖLCSI -KUKK OVI - KUKK!

Szeretettel hívjuk és várjuk
április 13-án szerdán 15.30-17.00-ig

az Eötvös utcai Tündérkert 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!

TÜDŐSZŰRÉS
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének 

döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthat-
nak el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeg-
halmi Tüdőgondozóba.

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező 
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szál-
lítani. 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 fi zetni) és házior-
vosi beutaló szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik 
korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza ma-
gával!

Szűrési napok: kedd, szerda és péntek.
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt 

a 06 66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgon-
dozótól.

Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök 
tere 1. (volt polgármesteri iroda) vagy a 06-66/483-100-
as telefonszámon a 129-es melléken.
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Azoknak a szülőknek a jelentkezését várjuk, akik ed-
dig 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.

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,
- 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!

••••••Óvodai, Bölcsődei BEÍRATÁS••••••
2016. április 25 -26. (hétfő, kedd) 8 - 16 óráig az Eötvös utca 2. sz. alatt

Kedves Szülők!  Kedves Támogatóink!

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 sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvirág” alapít-
vány javára ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, ha gyermekeikre 
és az intézményünkre gondolva döntenének a befi zetésről. Így 
bővülhetnének a lehetőségeink a játék és egyéb tevékenység-
hez szükséges eszköz vásárlásához, valamint egy-egy nagyobb 
szervezést igénylő gyermekprogram támogatásához.

Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtatványcsomagjá-
ban 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            Dékányné Kőszegi Anna
       intézményvezető      kuratórium elnöke

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!

Várjuk a csapatokat a döntőre, a múzeumba!

Időpont: 2016. április 20. (szerda) 14 óra

KAZINCZY- ANYANYELVI VERSENY
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A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért akció ma hazánk legna-
gyobb önkéntes mozgalma. Idén im-
már hatodik alkalommal valósul meg. 
A szemétgyűjtési akció keretében szerte 
az országban „tavaszi nagytakarítanak” 
a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezik 
meg ezt a mozgalmat minden évben, 
hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környeze-
tünket. Azt is szeretnék, ha minél több ember kifejezésre 
juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra és felhagyna a 
szemeteléssel. Hiszen ha a kukába kerül a szemét, akkor 
nincs mit összeszedni. Emellett az is a cél, hogy minél töb-
ben ráérezzenek az önkéntesség ízére. A TeSzedd! idén is 
szerepel nemzetközi porondon: Magyarország 2014-ben 
csatlakozott az akcióval a „Let’s Clean Up Europe!” elne-
vezésű összeurópai kezdeményezéshez, amit az Európai 
Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szerveznek 
meg évről évre. 

Csatlakozz Te is! Regisztrálni a
http://szelektalok.hu/teszedd/ oldalon le-
het, ahol bővebb információkat is olvas-
hatsz a programról.

Dévaványa, illetve több helyi civilszer-
vezet is csatlakozott az elmúlt öt évben 
ehhez az akcióhoz. Tavaly a borús idő sem 
akadályozta meg a résztvevőket abban, 

hogy sok-sok zsáknyi szemetet gyűjtsenek össze. 
Idén ismét fogjunk össze! 2016. április 30-án, szom-

baton 9 órakor várunk minden önkéntest! Gyülekező 
az önkormányzat udvarán, ahol mindenki megkapja a 
szemétszedéshez szükséges zsákokat és kesztyűket.

Ha valaki ismer olyan helyeket, ahol illegálisan lerakott 
szemét található, kérjük, április 30-ig jelezze a közalapít-
vány munkatársainak. Elérhetőségünk: Önkormányzati 
Hivatal 1. számú irodája, tel.: 06-66/483-100/129.

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

TESZEDD! – ÖNKÉNTESEN A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT

SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 

A fogyatékkal élő személyek lakókör-
nyezetben történő ellátása, elsősorban a la-
káson kívüli közszolgáltatások elérésének 
segítése, valamint életvitelük önállósá-
gának megőrzése mellett a lakáson belüli 
speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

Személyi segítő szakember tevékeny-
ségei: gondozási-, ápolási tevékenysé-
gek, felügyelet biztosítása, háztartási 
segítségnyújtás, készségfejlesztő tevé-
kenységek, segítségnyújtás közszolgál-
tatások igénybevételéhez, ügyintézés, 
mobilizáció lakókörnyezeten belül és kí-
vül, szabadidős tevékenység támogatása, 
szállításhoz kapcsolódó személyi segítés.

Fogyatékkal élők számára személyi 
segítés és személyi szállítás szolgáltatás:

A fogyatékkal élő emberek önálló élet-
vitelének segítésére, megkönnyítésére. 

Alapvető személyes szükségleteket ki-
elégítő szolgáltatásokhoz való szállítás pl. 
közintézményekhez, közösségi helyekre. 
A szállítást Volkswagen Caddy gépkocsi-
val történik, mobilrámpával, elektromos 
kerekesszék szállítására is alkalmas 4+3 
pontos rögzítéssel rendelkezik.

Szociálisan rászorultként igénybe vehetik:

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

mélyek.

Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?

Az ellátások igénybevétele önkéntes, 
az igénylő, illetve a törvényes képviselő-
je kérelmére történik. A kérelem benyúj-
tása a Támogató Szolgálat vezetőjénél 
történik. Ha az ellátást igénylő cselekvő-
képtelen, a kérelmet a törvényes képvi-
selője terjesztheti elő.

Személyi segítés: 110.- Ft/óra.

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

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybeve-
vőket, hogy minden esetben szerződés-
kötés szükséges a szolgáltatások igény-
bevevőivel, ezért a személyi szállítás 
vagy személyi segítés igényét előzetesen 
néhány munkanappal jelezni szíves-
kedjenek személyesen vagy telefonon.

Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

(Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat épületében)

Nagy Erzsébet
Támogató Szolgálat vezető

Csillag Istvánné személyi segítő
Rabi József személyi szállító

Címünk: Dévaványa, Eötvös u. 44. sz.

Telefon: 66/483-010,
06-20/770-7315

„Favilla, fakanál, fatányér...” 
A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a 

Dévaványai Múzeumbarátok Köre 2016-ban, a hagyomá-
nyokhoz híven ismét meghirdeti a ványai és az elszárma-

zott gyerekek számára a múzeumi gyermektábort.

Időpont: 2016. július 11 - 15-ig
Helye: múzeum (Dv, Széchenyi u. 8.)
A jelentkezés folyamatosan történik!

Érdeklődni a  múzeumban vagy az alábbi telefonszámokon: 
06-66/485-040, 06-20/492-1038.

Tóbiás Gáborné

MÚZEUMI GYERMEKTÁBOR
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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

Tisztelt Múzeumpártolók!

Kérjük támogassa a Múzeumpárto-
ló Közhasznú Közalapítványt, mely-
nek célja Dévaványa kultúrájának 
megőrzése. Adója 1%-ának felaján-
lásával Önnek is lehetősége nyílik, 
hogy e tevékenységhez támogatást 
nyújtson.

Adószám: 18385711-1-04

Kuratórium
Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik febru-

ár 19-én, a Jéggyár utcai boltban, rosszullétem alatt 
segítettek, az orvos kiérkezéséig velem voltak.

A Ványai Ambrus Általános Iskola Szépíró ver-
senyének helyi fordulóján tovább jutott diákok 
2016. március 4-én Füzesgyarmaton vettek részt, 
az V. Országos Szépíró Verseny megyei döntőjén.

Tanulóink először vettek részt ilyen megméret-
tetésen, és igen szép eredményeket értek el.

Négy kategóriában indultak tanulóink.

Díjazottak:
Somogyi Hanna 2.a 1. helyezett
Rózsa Kitti  8.c 1. helyezett 
Lovász Emese  4.a 3. helyezett

Gratulálunk a díjazottaknak! Ők részt vehetnek 
a 2016. április 16-án megrendezésre kerülő or-
szágos döntőn is.

További sok sikert és eredményes felkészülést 
kívánunk Nekik!

Felkészítő pedagógusok:
Földesi Lajos Károlyné és Orbán Ildikó

KÖSZÖNET

SZÉPÍRÓ VERSENY

§
Az ingyenes jogi tanácsadást ismételten két he-

tente  hétfőn délután 14 órától  lehet igénybe venni. 
Akinek jogi segítségre van szüksége, kérjük tele-
fonon vagy személyesen a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálatban (Dévaványa, Eötvös. u. 44. 
szám alatt)  kérjen időpontot.

Telefon: 06-66-483-010 vagy
mobilon: 06-20-77-07-315

A jogi segítséget
Dr. Szitás László nyújtja.

Dévaványa, Eötvös. u. 44.

MEGÚJULÓ INGYENES  JOGI 
TANÁCSADÁS A CSALÁDSEGÍTŐBEN
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LABDARÚGÁS
Végre kezdetét vette a 

2015/16-os megyei első osz-
tály tavaszi szezonja, amiből 
már négy mérkőzést le is ját-
szott csapatunk. 3 pontot si-
került összegyűjteni, ami nem 
tekinthető rossz eredménynek, 
hiszen nagyon nehéz sorsolá-
son vagyunk túl. Eddig csak 
kizárólag élcsapatokkal kellett 
megküzdeni a ványai csapat-
nak. Mint arról már korábban 
írtunk, nagyon nehéz fél sze-
zonnak nézzünk elébe, hisz 
az alaposan meggyengült és 
újjászervezett csapatunknak 
a tisztes helytállás és a biztos 
bennmaradás lesz a célja. Sze-
rencsére csapatunknak 11 pont 
előnye van jelenleg, a kieső 
helyen tanyázó Tótkomlóssal 
szemben. Nagyban megnehezí-
ti az együttes dolgát, hogy min-
den mérkőzést idegenben kell 
lejátszani, ami nagyon meg-
próbáló feladat. Ennek ellenére 
bízunk benne, hogy a csapat 
a maximumot fogja kihozni 
a hátralévő mérkőzésekből. 
Köszönjük a szurkolóinknak 
az eddigi buzdításokat, bizta-
tásokat, mert továbbra is nagy 
szükségünk van rájuk.

DÉVAVÁNYA – KONDOROS 
2-1 (1-0) (Füzesgyarmati műfű)

Füzesgyarmat: 50 néző
V.: Zahorán János

Dévaványa: Szász D., Szalai 
B., Farkasinszki L., Bakó B., 
Marton L., Czakó I., Somogyi 
T., Adamecz I., Ungi A. (Papp 
V.), Bartó R. (Nyíri A.), Ko-
vács F.

Gólszerzők: Ungi A. 38’, 
Farkasinszki L. 71’ (11-esből)

Kiállítva: Kovács F. 60’
Edző: Kovács Gyula – El-

ismerésem a csapatnak! Min-
denki maximálisan betartotta 
az utasításokat, sokat tettünk a 
győzelemért.

Jók: az egész dévaványai csapat

Összességében elmondható, 
hogy csapatunk óriási akarat-
tal, fegyelmezettséggel lépett 
pályára. A játékos keretben tör-
ténő téli személycserék után,
- az egész megyében előre 
lesajnált csapatnak és a kiesés 
egyik várományosának kikiál-
tott csapatként hatalmas - bi-
zonyítási vággyal és daccal 

győztük le a nagyon jó játék 
erőt képviselő még mindig baj-
nokesélyes Kondorost. Az első 
félidőben csapatunk hibátlanul 
játszott, akár több gólos veze-
tést is szerezhetünk volna. A 
második játékrészben viszont, 
főképpen a kiállítás után hatal-
mas nyomást helyezett csapa-
tunkra a bajnokcsapat. Sokszor 
a szerencse is mellénk állt. A 
két csapat lehetőségei között 
minden téren meglévő fényév-
nyi különbséget ezen a napon 
ellensúlyozták, kiegyenlítették 
játékosaink, a nagyszerű küz-
dőszellemmel és csapatmun-
kával. A mérkőzés végén meg-
érdemelten győztes csapatként 
jöhettek le a pályáról a játéko-
saink.

MÉHKERÉK – DÉVAVÁNYA 
5-2 (3-0) (Gyulai műfű)

Gyula: 210 néző
V.: Szelezsán György

Dévaványa: Szász D. (Kál-
mán L.), Szalai B., Farkasinsz-
ki L., Bakó B., Marton L., Cza-
kó I., Somogyi T., Adamecz I. 
(Diós K.), Ungi A., Bartó R., 
Werle T.

Gólszerzők: Somogyi T. 73’, 
Bartó R. 81’

Edző: Kovács Gyula – Elis-
merésem a Méhkeréknek.

Jók: Somogyi T., Bartó R.
Az első félidőben a hazaiak 

sziporkáztak, mi viszont alul 
múltuk önmagunkat, ráadásul 
könnyű gólokkal ajándékoztuk 
meg a bajnokság fő esélye-
sét. Ezzel pedig már 45 perc 
után eldőlt a mérkőzés sorsa. 
A második félidőben a becsü-
letükért játszottak játékosaink, 
ami nagyon jól sült el, erre a 
játékrészre már lehet építeni a 
jövőben is. A hazai gárda tel-
jesen megérdemelten szerezte 
meg a 3 pontot, és a játékukat 
látva nem véletlenül állnak a 
tabella élén.

KÖRÖSLADÁNY –
DÉVAVÁNYA 2-0 (1-0)

Körösladány: 250 néző
V.: Sándor Gergely

Dévaványa: Szász D., Szalai 
B. (Diós K.), Farkasinszki L., 
Bakó B., Marton L., Czakó I. 

(Papp V.), Somogyi T., Adamecz 
I., Kovács F. (Kálmán L.), Bartó 
R., Werle T. (Nyíri A.).

Kiállítva: Szász D. 92’
Edző: Kovács Gyula – Elis-

merésem a Körösladánynak, 
ha a ziccereinket berúgjuk, tel-
jesen más a mérkőzés vége.

Jók: Szász D., Bakó B., Far-
kasinszki L.

A már eddig is jól bevált vé-
dekező játékunk teljesen érvé-
nyesült, a vendéglátók ugyan 
jóval többet birtokolták a lab-
dát, de alig-alig akadt értékel-
hető támadásuk. Csapatunk 
viszont három 100%-os zic-
cert is kialakított, amit sajnos 
ki is hagyott. Az kalkulálható 
volt, hogy rúgott gól nélkül 
nem nagyon lehet pontot sze-
rezni a szomszédvári derbin, a 
helyzeteket kihagytuk így más 
eredmény nem is születhetett. 
A hazai csapat jobb helyzetki-
használásának köszönhetőnek 
tartotta a 3 pontot. Játékosa-
inkat viszont dicséret illeti, 
mert a pályán teljes mértékben 
eltüntette a két csapat lehetősé-
gei között lévő óriási különb-
séget.

FÜZESGYARMAT – DÉVAVÁNYA 
3-0 (2-0)

Füzesgyarmat: 300 néző
V.: Bálint Zoltán

Dévaványa: Kálmán L. (Pálfi  
J.), Szalai B. (Hajdú Á.), Far-
kasinszki L., Bakó B., Somo-
gyi T., Czakó I., Marton L., 
Kovács F. (Gubucz V.), Bartó 
R., Kovács Gy. (Nyíri A.).

Edző: Kovács Gyula – Hálá-
sak vagyunk a szurkolóinknak 
a drukkolásért és a tőlük kapott 
mezért. Tartalékosan az első 
harminc percben tartottuk ma-
gunkat, de felőrölt bennünket a 
jobb játékosokból álló Gyarmat.

Jók: Bakó B., Somogyi T., Cza-
kó I., Diós K., Farkasinszki L.

Összességében erre a mér-
kőzésre, sajnos csak a tisztes 
helytállásra futotta, az eléggé 
tartalékos ványai csapattól. 
Minden tekintetben teljesen 
megérdemelt hazai győzelem 
született. 

Ha valaki szeretne még többet 
megtudni a csapatunkról, láto-
gasson el az alábbi honlapra: 
www.devavanyase.gportal.hu

A mérkőzés fő támogatói: 
Városi Önkormányzat, Bar-
na Sándor, Bereczki András, 
Bereczki Árpád, Erdős Csa-
ba, Erdős Zsolt, Papp Sándor, 
Darvasi Sándor, Parola Mihály, 
Valach Piroska, Szilágyi Sán-
dor, Szilágyi Sándorné, Séllei 
Róbert, Magyar Antal, Pen-
gő Imre, Tóth István, Vasvári 
László, Farmasi Sándor, Zsila 
Ferenc, Durján László, Papp 
László, Kovács Csaba, Magyar 
János, Csekő István, Földesi 
Ferenc, Szitás Dániel, Purgel 
Lajos, Ernyes Lajos, Ernyes 
Lajosné, Ernyes Adrien, Ta-
gai Attila, Nyúzó István, Ifj. 
Takács Gyula, Lovász Lajos, 
Ungi Tibor, Zeller Sándor, Ko-
vács András, Kovács Andrásné, 
Szarka István, Szabó Mihály, 
Valach Ede, Marton Lajos, 
Csontos András, Pervanov 
Ádám, Gusztafi k Gábor, Urba-
novics András, Harmati Csaba, 
T. Nagy Imre, Gyebnár Mihály, 
Kiss Károly és családja, Varjú 
Árpád, Végh Tamás, Bak Lász-
ló, Szilasi József, Szilasi Ivett, 
Papp Marcell (Alibi söröző), 
Erdős Kiara, Csaba Zsolt, Ifj. 
Farmasi Sándor, Id. Nagy Gá-
bor, Földi Mihály, Dékány Jó-
zsef, Kőszegi János, Mideczki 
Zoltán, Varjú Árpád, Magyar 
Zsolt, Id. Nyíri János, Nyíri Já-
nosné, Szenteszki Milán, Haj-
dú Róbert, Harmadik Félidő, 
Nemes István, Sille István, 
Molnár Tamás, Novák Imre, 
Feke Tibor, Pálfi  János, Pro-
kics László, Nagy Gábor (Kék 
Teve), Kürti József, Földi Imre

Adamecz István

Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:
 M GY D V

  1. Méhkerék 18 16 2 0 (50-15)  50 pont

  2. Füzesgyarmat 18 11 5 2 (45-21) 31 pont

12. Dévaványa  18 3 6 9 (25-39) 15 pont
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Tóth Gyuláné Papp Sára március 27-én ünnepelte a
95. születésnapját, e jeles alkalomból a Margaréta Idő-
sek Otthonában Valánszki Róbert polgármester okle-
velet és virágcsokrot adott át az ünnepeltnek, a gondo-
zók, a lakótársa és a családtagok körében.

Édesapja Papp Lajos kisbirtokos gazdálkodó volt 
Borszegen, édesanyja Hoffman Erzsébet, mezőberé-
nyi származású, háztartásbeli volt. 1939-ben Déva-
ványára költöztek, házasságukból három gyermek 
született Sárika néni elsőként, majd Margit, aki sajnos 
már nem él, a legfi atalabb testvére Erzsébet, aki most 
Kistarcsán él.

Sárika néni az elemi iskola után gazdaasszony képzőt 
végzett. Mindig szeretett sütni, főzni, művelte a kertet, 
jószágokat gondozott. Tíz évig a Központi Statisztikai
Hivatal munkáját segítette oly módon, hogy beszámo-
lókat küldött a háztartásban végzett munkájáról.

1939-ben házasságot kötött Tóth Gyulával, akivel 
a Sirály utcában kezdték közös életüket. Gazdálko-

dók voltak, házasságukban voltak nehéz időszakok, 
1942-től-1948-ig Gyula bácsi hadifogságban volt, 
majd 1957-től helyi termelőszövetkezetben dolgozott.

Két fi úgyermekük született. 1939-ben Péter, 1942-
ben Miklós. Miklós sajnos már nem él. Sárika néninek 
hét unokája és hat dédunokája van, akikre egytől-egyig 
nagyon büszke, jó tanulók, mindegyik megállja a he-
lyét az életben, sok örömet szereznek neki.

1996-ban veszítette el a férjét, azóta Péter fi ával 
még szorosabb lett a kapcsolatuk. 2011-től a Margaré-
ta Idősek Otthonában él, fi a hetente többször is meg-
látogatja, beszámol a család, az unokák életéről, viszi 
az olvasnivalót, könyvet, hetilapokat. Sárika néni jó 
egészségnek örvend, a szellemi frissességét az olva-
sással tartja karban.

Kedves Sárika néni! Boldog születésnapot, jó 
egészséget, sok örömet és boldogságot kívánunk!

Balogh Aranka

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

A KIHÍVÁS NAPJA
Időpont: 2016. május 25.

Az idén 26. alkalommal kerül megrendezésre a 
rendezvény Magyarországon. Eddig 1596 hazai te-
lepülés vett részt az eseményen, és 8 millió ember 
játszott a Kihívás Napján.

Az elmúlt évekhez hasonlóan Dévaványa város is 
benevezett az országos rendezvénybe.

A programnak közösség összefogó hatása van, hi-
szen a helyi sportjátékokban lakhelytől, kortól, mun-
kahelytől és nemzetiségtől függetlenül bárki részt 
vehet.

A rendezvény célja: a lakosság fi gyelmének felhí-
vása a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges 
életmódra, kedvteremtés a rendszeres sportoláshoz.

Sportaktivitásnak legalább 15 perc pulzusnövelő 
mozgás értendő. Egy folyamatos sporttevékenység
- függetlenül attól, hogy időtartama a 15 perc több-
szöröse - egy sportolásnak számít.

A korábbi évekhez hasonlóan, a sikeres együttmű-
ködésünkben bízva, számítunk a lakosság „aprajára 
és nagyjára!” 
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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!

• Újszülött •
2016. március 22-én  

született

Nagy Verner.
Édesanyja Putnoki Diána, 

Édesapja Nagy Imre. 

Gratulálunk!

2

Szarka Ignác és Kiss Andrea Terézia fi a Ignác
Nagy Imre és Putnoki Diána fi a Verner
Bódi József és Rácz Rozália fi a Krisztián Edmund
Kotálik József és Diós Szilvia fi a Hunor
Czinanó Edina és Mezei Mátyás lánya Kiara

Születések: Meghívó
Költészet napja a

Ladányi Mihály Könyvtárban

„Álmokat űzve” 

Szeretettel várunk
minden érdeklődőt a
Tűzmenedék együttes

verskoncertjére!

Időpont: 
április 11. hétfő, 17 óra
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•
Szőnyiné Ádám Éva 1960.

Halálesetek:

Megemlékezés
„Álmodtál egy jövőt, jót és szépet, 
de a halál kegyetlen volt, mindent összetépett.
Ha Rád gondolunk szemünk tele könnyel, 
amíg élünk, soha nem feledünk el! 
Örök az arcod, nem száll a szavad,
Minden mosolyod, a szívünkben marad!”

Tiszta szívvel emlékezünk Papp Béla
halálának 9. évfordulójára. 

Szerető családja

Megemlékezés
„A múltba visszanézve valami fáj. 

Valakit keresünk, aki nincs velünk már.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Id. Bodnár Mihály halálának 2. évfordulójára.

Élettársa és családjai

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk 
Szőnyiné Ádám Éva temetésén
megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

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

          Dr. Zsíros István állatorvos
- Eboltás

 -mikrochippes megjelölés

       06/30-391-46-05

Megemlékezés

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

Katona István /volt pék/ halálának
5. évfordulójára emlékezik a családja: felesége,

gyerekei, unokái, dédunokái, testvére és családjaik.

Megemlékezés
„Megpihen a dolgos jó apai szív, 
Áldás és hála övezi a sírt, 
Szerető férj voltál, drága édesapa, 

Bánatos családodnak most az őrangyala.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Lánczi József halálának 2. évfordulójára. 

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

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2016. Május 2., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljut-
tatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásá-
val! Csak a május 2-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentet-
ni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
teményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Május 13.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

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

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

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

INGATLANKÖZVETÍTÉS 
ELADÓ CSALÁDI HÁZAK DÉVAVÁNYÁN: /irányárak/
2 szoba összkomfort, 2 kazános közp. fütéses ház a Körösladányi úton, 6,5 mó Ft.
3 szoba, teljes komfort, SZÁRAZ vályogház, közp. fűtés, a Szeghalmi úton  4,8 mó Ft. 
2 szobás, teljes komfortos, vegyes fal, gázkonvektoros, a Ságvári út elején 4,5 mó Ft. 
2 szobás, tégla alapon épült, teljes komfortos, szép vályogház, a Széles úton  2,9 mó Ft. 
2,5 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, nagy gazd. épületek, a Bánomkert úton  5 mó Ft. 
3 szoba+hall, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, az Eötvös úton  8 mó Ft. 
2 szobás, teljes komfortos ház /2 db. gázkonvektor/, a Széchenyi út közepén  1,1 mó Ft. 
2 szobás, központi fűtéses, teljes komfortos téglaház, a Körösladányi út közepén  2,5 mó Ft. 
2 generációnak is alkalmas, tetőtér beépítéses ház, 2 kazános fűtés, a Hunyadi úton  12 mó Ft.
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, blokktégla ház, gázkonv., az Árpád út közepén 4,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, tégla építésű ház /3 db gázkonvektor/, a Tompa úton 3,2 mó Ft. 
2 szobás téglaház, teljes komfortos, 3 db gázkonv., gazd. épületek, a Kisújszállási úton 3,8 mó Ft. 
2 szobás, tégla alapon, vegyes fallal épült, jó állapotú, konvektoros ház, a Kígyó úton 3,2 mó Ft.
2 szoba, teljes komfort, közp. fűtés, kistégla falazat, tégla melléképület, a Sarló úton 5 mó Ft.
Lebontásra való vályogházház, 991 m2 szabályos telekkel, a Zrínyi út közepén 400.000 Ft.  
2,5  szobás, teljes komfortos ház, azonnal költözhetően, a Köleshalmi úton 5 mó Ft. 
3 szobás, teljes komfortos ház, gáz és vegyes fűtéssel, a Rákóczi út elején 3,5 mó Ft.
2 szobás, komfortos, száraz vályogház, konvektoros, gazd. épületek, a Szérűskert úton 3 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, felújított ház. kombi kazános közp. fűtéssel, a Kinizsi úton 6,8 mó Ft.   
3 szobás, gázkazános központi fűtéses, felújított fürdőszobás ház a Dobó úton 7,8 mó Ft.
2 szoba+nappali, komfortos, gázkonvektoros ház, a Körösladányi út elején 5 mó Ft.
2 szoba+nappali, gázkonvektoros, komfortos ház, melléképület, garázs, a Barcéi úton 2,9 mó Ft.
2 szobás, felújított komfortos, kistégla ház, konvektoros, a vasútállomás végén, 
   a Kisújszállási út felől 5 mó Ft.
2 szintes, 4 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, teljes komfort, az Árpád út közepén 10 mó Ft.
3 szobás, felújított ház, külső hőszigetelés, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a Villa úton 7,9 mó Ft.
2,5 szobás, teljes belső, szép felújítás, új közp. fűtés+konvektorok, a Villa úton 6,9 mó Ft.
2 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, öntöttvas radiátorok, mellékép., a Sirály úton 7,2 mó Ft.   
3 szobás, /akár bútorokkal is/,  gázkonvektorok, külön garázs, mell.ép. a Hunyadi úton 6 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos ház, 5 db. gázkonvektor, nagy telekkel, a Vásárszél úton 4,3 mó Ft.     
2 szoba + nappali, teljes komfortos blokktégla ház, konvektoros a Deák F. út közepén 4,6 mó Ft.
2 szoba+nappali, új külső nyílászárók, hőszigetelt, közp. fűtéses ház a Nyíl úton 7,8 mó Ft.     

ÉRDEKLŐDNI LEHET: FEKETE ANDRÁS – TELEFON 66/483-464,
VAGY 06/20/3901-464 /BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS/

DÉVAVÁNYA, KÖLESHALMI u. 14., E-MAIL: feketeandras44@freemail.hu

A művelődési ház melletti kis épületben
(Dv., Gyöngy u. 6.) 

Kamatmentes részletfi zetési 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. április 15. (péntek) 1700 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Dévaványa, Zrínyi u. 135. alatti 
felújításra szoruló régi paraszt-

ház (víz, villany) eladó.

Érd.: 06-30/393-5636

 - összkomfortos, 3 millió Ft -
eladó az Erkel Ferenc u. 12. sz. alatt.

••• Érdeklődni: 06-30/273-9522 •••

Napos és előnevelt
csirke jegyeztethető!

Érdeklődni: Csontos Zsigmond 
Dévaványa, Köztársaság u. 24.

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

Földet bérelnék Dévaványa határában.

•• Telefon: 06-30/857-57-27••

Ház eladó!

KÖZMŰVESÍTETT CSALÁDI HÁZ

§
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

új tetők készítését, régi tetők javítását, 
és egyéb famunkákat vállalok!

Érd: hétköznap 17 óra után, hétvégén 
egész nap. Szarka László (Dévaványa)

Tel.: 06-30/975-70-28,
06-30/571-47-46

Ácsmunkákat
(javítások, cipzár csere, stb.)

Varrást vállal! Házhoz is megyek és 
megbeszéljük! Hétköznap 17 óra után 

és hétvégén egész nap.

Telefon: 06-30/571-47-46
Dévaványa, Sarló u. 15.

SZARKA LÁSZLÓNÉ
VARRÓNŐ






