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Ismét helyettesítés a II. számú
háziorvosi körzetben

Ismét helyettesítési rendbe lépett a II. számú házior-
vosi körzet, miután dr. Bálint Anita és az önkormány-
zat közös megegyezéssel szerződést bontott. A körzet 
feladatait osztott rendben augusztus 8-tól (hétfő, szerda 
és pénteki napokon) dr. Magyar László mezőberényi 
háziorvos, valamint dr. Patka Lenke (kedd és csütörtök 
napokon) látja el, asszisztenciális feladatait Molnárné 
Szathmári Mária viszi tovább. A Reumatológiai szak-
rendelést a gyomaendrődi szakrendelő orvosa, dr. Cser-
nus Zoltán veszi át. A doktor úr minden héten kedden 
rendel 13 órától.

Megvan az első nyertes dévaványai 
TOP pályázat

2016. januárjában több mint egy tucat pályázati 
felhívás jelent meg a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében, melyek célja a 
települések fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása. 
Önkormányzatunk az elmúlt fél évben 12 pályázatot 
nyújtott be önállóan, továbbá közreműködött még ket-
tő, alapvetően Dévaványa érdekeit szolgáló pályázat 
összeállításában. Az utóbbi két pályázat egyikének 
eredménye már meg is született, ez a pályázat pedig 
nem más, mint a Dévaványát-Gyomaendrőddel össze-
kötő, 4231. számú út 4,6 km-es szakaszának felújítása. 
Külön sikerként értékelhetjük, hogy ez a leghosszabb 
útszakasz Békés megyében, amelyet ebből a pályázati 
forrásból megépítenek. Az út a Magyar Állam tulaj-
donában van, így a felújításokat is csak ők tudják el-
végeztetni, a munkálatok jövő tavasszal kezdődhetnek 
meg. A felújítandó út két szakaszra bontható: az első 
szakasz a Sport utca – Árpád utca kereszteződéstől a 
két éve felújított szakaszig fog tartani, míg a második 
része a már felújított útrész túlsó végétől a Kőszigeti 
bejáróig fog futni.

A hulladékszállításról
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Non-

profi t Kft. likviditási problémái miatt közbeszerzési el-
járás megindítására került sor, melynek lezárására még 
körülbelül 2 hónapot kell várni. Akkor derül ki, hogy 
hosszú távon melyik cég jogosult a kommunális szemét 
elszállítására. Az átmeneti időszakban a feladatok ellá-
tására önkormányzatunk (hasonlóan a Gyomaközszolg 
Kft.-ben tulajdonos települések önkormányzataihoz) 
a Felső-Bácska Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft.-

vel kötött szerződést, aki alvállalkozóként a Gyoma-
közszolg Kft.-t bízta meg a fi zikai munkákkal, ezáltal 
tudjuk biztosítani a cégünk folyamatos működőképes-
ségét. A központi rendszer felállását követően várható-
an augusztusban mindenki postaládájába megérkezik a 
hulladékszállítással kapcsolatos díjszámla. 

Új busszal gazdagodik a város
A Dévaványai Sportegyesület TAO-s pályázaton

16 millió forintot nyert busz vásárlására, melyhez szük-
séges önerő mértékét, azaz közel 5 millió Ft-ot az ön-
kormányzat biztosítja. A beszerzési eljárás már meg is 
kezdődött, azonban az új gépjármű leszállítására való-
színűleg (az eddig beérkezett ajánlatok alapján) év vé-
géig még várnunk kell. Olyan buszt szeretnénk besze-
rezni, mely mind felszereltségét, mind méretét tekintve 
az eddiginél alkalmasabb legyen arra, hogy az egyesü-
let csapatait és csoportjaikat szállítson sportversenyek-
re, kirándulásokra és programokra. 

A pályázati támogatásoknak köszönhetően a város 
tulajdonában álló géppark idén már sokadszorra fris-
sülhetett meg. Többek között közfoglalkoztatási prog-
ramból már beszerzésre került egy új traktor és egy új 
platós kisteherautó is.

Nyertes pályázatok a DÁMK-nál
Az elmúlt hónapban két nyertes pályázatról is érke-

zett döntés, mely a DÁMK működéséhez köthető. Az 
önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által meghirdetett Kubinyi Ágoston programra benyúj-
tott pályázatát a döntéshozók egymillió forinttal jutal-
mazták, mely összeget a Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény audioguide rendszerének fejlesztésére 
lehet felhasználni. Az új eszközöknek köszönhetően a 
múzeum tárlatvezetése több nyelven is megvalósulhat, 
hozzájárulva az infokommunikációs akadálymentesítés 
teljesüléséhez.

Egy másik pályázaton a DÁMK 800 ezer forintot nyert 
családbarát tevékenységek megvalósítására, és ezzel el-
nyerte a 2016 Családbarát Munkahely címet is. Az el-
nyert összegből az intézmény munkavállalói részére 
családi programokat, úgy, mint kirándulás, apás nap, stb. 
valósíthat meg. 2015-ben Önkormányzatunk is megnyer-
te ezt a pályázatot, akkor a támogatótól kapott 1 millió 
forintból egy családi napot szerveztünk, valamint egy 
családbarát irodai helyiséget alakítottunk ki.

Valánszki Róbert
polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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A budapesti Arco Kamarazenekar 1996 szeptemberében 
tartotta első koncertjét Dévaványán. Azóta minden évben 
visszatértek, s mindig szívet melengetően játszottak a 
református templomban, hol egymagukban, hol a helyi 
kórust, illetve egy-egy helyi származású zenészt felkér-
ve az együttműködésre. Éveken át „kakaókoncerteken” 
is bemutatták a hangszereket, a komolyzene szépségét az 
érdeklődő gyerekeknek.

Az idén 20 éves együttes július 2-án (szombaton) ör-
vendeztette meg ismét a ványai közönséget a református 
templomban. Béres János tisztelendő úr és Valánszki Ró-
bert polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket és az ün-
neplő zenekart. 

Nemcsak hallgathattuk a gyönyörű muzsikát, hanem ta-
nulhattunk is Victor Andrástól a korról, amikor a művek 
keletkeztek, s megismerhettünk a zeneszerzők életéből is 
egy-egy érdekes részletet. A koncerten felcsendülő műve-
ket most is lelkes elkötelezettséggel, örömmel adták elő a 
zenészek. 

Köszönjük a zenészek játékát, valamint támogatóink 
segítségét:

• Dévaványa Város Önkormányzata (anyagi támogatás)
• Református Egyházközösség (helyszín biztosítása)
• Dévaványai Vadásztársaság (szállás)
• Ladányi Mihály Könyvtár (plakátok elkészítése)
• Váradi Andrásné (sós perec)
• Saly Sándorné (szervezés, vendéglátás)
• Erdeiné Mucsi Márta (elektronikus zongora kölcsön-

adása)
• „Arco Zenekart Kedvelők Dévaványai Baráti Köre” 

(Mile Magdolna pergel tortája)

Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (szervező)
Saly Erika

AZ ARCO KAMARAZENEKAR JUBILEUMI KONCERTJE

FELHÍVÁS!
A DÉVAVÁNYAI HÍRLAPBAN SZEPTEMBER HÓNAPTÓL CSAK A 
4 MP VAGY ANNÁL NAGYOBB FELBONTÁSÚ KÉPEKET JELEN-
TETJÜK MEG. KISEBB KÉPEK ESETÉN NEM LEHET A KINYOM-

TATOTT ÚJSÁGBAN IS ÉLVEZHETŐ ANYAGOT KÉSZÍTENI. 
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK !  -SZERKESZTŐSÉG-

2016. augusztus 20.
Ünnepi testületi ülés 15 órai kezdettel 

a DÁMK Művelődési Ház
hangversenytermében.

Az ülés napirendje:
- Ünnepi beszédet mond

Dankó Béla országgyűlési képviselő
- „Dévaványáért” kitüntetés átadása

Vad Zsolt

„Lélekemelő
 festmények”
 című képkiállítása

2016. augusztus 20. 15 óra

Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja:
   Valánszki Róbert polgármester
Műsort adnak:
  Kiss Bálint zenetanár és növendékei

21 órától tűzijáték
      a Hősök terén.

Idén is megrendezésre kerül
2016. szeptember 24-én a

Részletek a hírlap következő számában
lesznek olvashatók.
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TALÁLKOZTUNK
Jelentős eseményeken vettem részt a közelmúltban 2016. 07. 

09-én és 10-én szeretett városomban Dévaványán.
Megérhettem azt, hogy 50 év elmúltával találkozhattam az 

egykori - 1966-ban végzett - 8-os osztálytársaimmal és szintén 
50 évvel ezelőtt konfírmált testvérekkel. Először szeretnék pár 
sorban említést tenni az osztálytalálkozóról. Nagyon készültem 
és vártam ezt az eseményt. Akik szervezték és szponzorálták, 
hogy itt lehessünk Balogh Zsiga, Farmasi Ica, Hermeczi Julika, 
Szarka Jani, nekik köszönhetjük elsősorban. Azoktól bocsánatot 
kérek akiket név szerint nem említettem. Nekik is örök hála.

Szombaton gyülekeztünk a Ványai Ambrus Általános Isko-
lában. Bizony nem sok arcot sikerült felismernem. Úgy láttam 
ezzel mások is így voltak. A regisztrálás, a kitűzők kiosztása, a 
hozzájárulás rendezése után elkezdődött az ünnepség. Először 
Balogh Zsiga köszöntötte a megjelenteket. Ezután a polgármes-
tert  majd az iskola igazgatónőjét hallgattuk meg. Juhász Béláné 
Erzsike néninek jelentette Farmasi Ica hányan jelentünk meg a 
régi tanulók közül. Sajnos már sokan nem lehettek itt közöttünk. 
Tanár néni is elmondta üdvözletét, ezután mind a három osztály 
névsorát felolvasta. Erzsike néni az egyetlen tanár és osztályfő-
nök, aki velünk lehetett. A másik pedagógus Epres József tanár 
úr, aki már betöltötte a 90. életévét, ő is szívhez szóló beszédet 
tartott. A volt diákok - akik immár nagymamák és nagypapák-
ként jelentek meg - pár szóval egyenként bemutatkoztak hol él-
nek, mivel telnek napjaik. Ezután a Vadászházba mentünk, ahol 
Balogh Zsiga jóvoltából elfogyaszthattunk egy igazi ványai bir-
kapörköltet amely igazán fi nomra sikerült. Persze a fi nomabb-
nál fi nomabb sütemények sem hiányoztak és az innivalóról sem 
feledkeztek meg a lelkes szervezők. Majd elkezdődtek a véget 
nem érő beszélgetések. Csak a késő délutáni órákban kezdtek 
a vendégek haza indulni. Talán sikerül még az életben így újra 
összejönni e kis csapatnak.

2016. 07. 10-én a konfírmációs találkozómra igyekeztem.
50 évvel ezelőtt mondtuk ki tisztelt Józsa László lelki pásztorunk 
előtt hitvallásunkat. Az Istentisztelet 9 órakor kezdődött a  nagy 
református templomban. Itt már láttam ismerős arcokat, akikkel 
előző nap együtt ünnepelhettünk. Az Istentisztelettel egybekötve 
egy keresztelőt is végignézhettünk. Imádkoztunk e kisgyermekért, 
tartsa meg őt a jó Isten szeretetben, boldogságban, egészségben, 
nőjjön fel családja körében. A jelenlevő kedves testvéreket Béres 
János lelkipásztor köszöntötte, majd Valánszki Róbert polgármes-
ter úr beszédét hallgattuk. Végül Pallaghy Sanyi bácsi szólt pár 
szót, aki állatorvosként tevékenykedett Dévaványán, ma pedig a 
Református Egyház kiemelkedő tagja. Nagyon megható és tanul-
ságos, szép beszédet mondott. Az Istentisztelet után átsétáltunk az 
imaterembe, ahol szeretetvendégségben részesültünk. A jó Isten 
lehetővé tette, hogy akik tudtak és akartak itt lehessenek e szeretett 
gyülekezetben. A kedves testvérek egyenként bemutatkoztak az 
előző naphoz hasonlóan. Finom süteményekből válogathattunk és 
frissítőkkel oltottuk szomjunkat. Sokat beszélgettünk, a hangulat 
nagyon kellemes volt. Én személy szerint a Nagytisztelendő úrtól 
megtudtam, hogy honnan is származom. A gyökereim felkutatása 
érdekében mindent megteszek azért, hogy eljuthassak Székelyder-
zsre. Engem az a vidék megmagyarázhatatlan okból vonz egy idő 
óta. Tehát most megtudtam, hogy miért. Remélem Isten segítségé-
vel e vágyam teljesül, vagy talán a segítőkész emberek szeretete és 
támogatása is hozzájárul, hogy álmom valóra váljon.

Mindkét találkozó összes vendégeinek, résztvevőinek kívánok 
még sok örömet, boldogságot, jó egészséget és hosszú életet! Az 
Istenben való hitünket soha ne veszítsük el! Én életem végéig 
szeretni fogom Dévaványát. Amikor tehetem mindig hazajövök, 
amíg szeretteim élnek és egészségem engedi.

Tisztelettel és szeretettel írta e sorokat:
 Kmellár Tiborné D. Tóth Irén, Hunya

Az Európai Autómentes Nap keretén belül rajzversenyt 
hirdetünk.  „Ésszerű közlekedés. Hatékony gazdaság.” 
avagy Miért szeretek vonattal utazni témájú alkotásokat 
2016. szeptember 14-ig várjuk a Dévaványa Felemel-
kedéséért Közalapítvány irodájába. A rajzok kiállításra 
kerülnek 2016. szeptember 16-án a városi Autómentes 
Napon. A díjazásról sem feledkezünk meg, három kategó-
riában – óvodás, iskolás 1-4. o. és 5-8. o. – az első három 
helyezettet jutalomban részesítjük. 

Utaztál már vonaton? Mi tetszett benne a legjobban? 
Tudod, hogy ha vonattal közlekedsz, vagy a vasúton tör-
ténik a teherszállítás kevesebb szennyező anyag kerül a 
levegőbe? Mi mindent szállíthatnánk vasúton, ezzel is te-
hermentesítve a közutakat? Rajzold le!

A rajzodat bármilyen technikával készítheted!

A rajzok hátoldalán szerepeljen neved, osztályod, isko-
lád neve, illetve óvodásoknak az óvoda címe.

Idén is megrendezésre kerül az
Európai Autómentes Nap Dévavá-
nyán 2016. szeptember 16-án, pénte-
ken, melyre ismét várjuk a veterán és 
egyedi készítésű kerékpárral rendelke-
ző tulajdonosokat a Református temp-
lom előtti főtérre.

Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő vagy 
egyedi készítésű kerékpárral jöjjön, mutassa meg az érdeklődők-
nek és vegyen részt a 7. alakalommal megrendezésre kerülő „Gu-
rul Ványa” felvonuláson is!

A legrégebbi és a legötletesebb biciklik tulajdonosait apró 
ajándékkal jutalmazzuk és egy elismerő oklevelet is kapnak.

Részvételi szándékát kérjük, előre jelezze, hogy a kerékpár-
ral kapcsolatos információkat (gyártás éve, típusa, tulajdonos 
neve) előre ki tudjuk nyomtatni, és majd a helyszínen a kerékpá-
ron el tudjuk helyezni!

További információ:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában,

Hősök tere 1., telefon: 66/483-100/129 mellék vagy a kozalapít-
vanydevavanya@gmail.com e-mail címen.

Felhívás rajzpályázatraKeressük Dévaványa legrégebbi, működőképes és
egyedi készítésű kerékpárját
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A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
2016. július 23-án megtartottuk egy-
házközségünk búcsúünnepét. Hála a 
jó Istennek a Szent Anna búcsút szép 
számmal megünnepelhettük. Zarándo-
kok érkeztek többek közt Békéscsabá-
ról, Gyomaendrődről, Hunyáról, Szeg-
halomról. A szentmise után körmenetet 
tartottunk a templom előtti téren, majd 
visszatérve a templomba szentségimá-
dás, szentségi áldás, himnuszok elé-
neklése következett. A templomkertben 
tartottuk meg az agapét, a helyiek ven-
dészeretettel fogadták a megjelent zarán-
dokokat, süteménnyel, frissítő itallal 
kínálván őket. Jó alkalom volt ez, hogy 
a hívek egymással is találkozzanak. A 
békéscsabai Mária Légió, egy gyönyörű 

Mária szoborral ajándékozta meg a helyi közös-
séget. A Mária-szobor a miséző oltáron tekinthető meg. 
Isten fi zesse mindazoknak, akik valamilyen formában hoz-
zájárultak a búcsú megszervezéséhez és lebonyolításához. 
A búcsú ünnepi szónoka Ft. Czank Gábor gyomaendrődi 
plébános úr volt, aki prédikációjában Szent Anna életének 
ismertetése után, kitért a szülők és nagyszülők felelősségére 
gyermekeik, unokáik vallásos nevelését illetően. Valóban 
nagy probléma, hogy sokan akik meg vannak keresztelve 
nem gyakorolják hitüket, legalább vasárnaponként nem 
vesznek részt a szentmisén, elhanyagolják, hogy szent-
ségekhez járuljanak. Sokan meg vannak keresztelve, de 
már az elsőáldozás, bérmálkozás elmaradt. A rendezetlen 
kapcsolatok száma is magas. Nemhogy szentségi, de még 
polgári házasságot sem kötnek. A polgári temetések száma 
is nagyon elszaporodott. Minderre lehet találni megoldást, 
csak fel kell keresni a lelkipásztort. Augusztus 20-án van 
Szent István királyunk ünnepe, neki köszönhetjük, hogy 
a kereszténység meghonosodott hazánkban, ezért nyoma-
tékosan kérek mindenkit, hogy térjünk vissza a gyakorló 
kereszténységhez. Teljes életet Isten nélkül nem tudunk 
élni, lehet nagy hatalmunk, rengeteg pénzünk, gyönyörű 
házunk, szuper autónk, egy pillanat alatt mind elveszít-
hetjük. Múlandóra nem lehet építeni, szilárd alapra, örök 
értékekre van szükségünk, hogy életünknek, munkánknak 
értelme legyen. 2016. július 24-től kezdve Márton Áron 
püspök úr közbenjárását kérjük egyházközségünkért, a 
megújulásért minden szentmise után. Ebben a hónapban 
folytatódnak az évközi vasárnapok: évközi 19. vasárnap 
amely a végső számadásra fi gyelmeztet bennünket, évközi 
20. vasárnap amely a kereszténységgel járó szenvedések-
hez nyújt erőt, évközi 21. vasárnap amely az üdvösséget 
állítja elénk, évközi 22. vasárnap amely alázatra nevel és 
arra képesít, hogy jót tudjunk tenni a viszonzás reménye 
nélkül. Ebben a hónapban is álljon mellettünk a Szűzanya, 
akinek két ünnepe is van augusztusban: Havas Boldogasz-
szony (augusztus 5.), és Nagyboldogasszony (augusztus 
15.). Járjanak közben érettünk a hónap szentjei, többek 

közt: Vianney Szent János (augusztus 4.) a plébánosok 
védőszentje, Assisi Szent Klára (augusztus 11.) a feren-
ces rend női ágának, a klarisszáknak megalapítója, Szent 
István király (augusztus 20.) és Szent Bertalan apostol 
(augusztus 24.).

Hirdetett szentmisék:

Minden vasárnap szentmise 9.30-tól a templomban.

2016. augusztus 15.: Nagyboldogasszony-Szűz Mária 
mennybevétele, szentmise 9.30-tól a templomban.

2016. augusztus 20.: Szent István király, szentmise 9.30-
tól a templomban.

Figyelmükbe ajánlom:

Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14.00 órától, a 
plébánián.

Augusztusi ájtatosság, augusztus hónap minden pénteki 
napján a templomban, 17.00 órától. Ha ünnep van ezen a 
napon, akkor szentmise helyettesíti az ájtatosságot. Az áj-
tatosság vagy a szentmise után imádkozunk a személyes 
imaszándékokért, illetve gyónási lehetőség is van.

Felnőtt keresztény csoport (Biblia óra) péntek délután 
18.00 órától. Szeretettel várjuk a jelentkezőket.

Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési 
oktatásra lehet jelentkezni.

Elérhetőségek:

Plébános: +36-30-465-11-71, sekrestyés: +36-30-714-91-36

Ft. Bilibok György 
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Dévaványán július 23-án sorrend-
ben immár hatodszor került megren-
dezésre a dél-alföldi postások nyári 
strandos sportnapja. Ezúttal 250-en 
mérték össze erejüket próbálták ki 
ügyességüket a darts, petanque, cso-
csó, lengőteke és strandröplabda 
versenyeken, a több mint egy tucat-
nyi dél-alföldi sportkörzetből, illetve 
az ország más területeiről érkezők. 
Mile Lajos, Dévaványa alpolgár-
mesterének megnyitóját követően 
Kapaló András KPSE elnök majd 
Illin József - egykori dévaványai és 
békéscsabai postavezető, nyugdíjba 
vonulását követően jelenleg a postá-
sok szakmai egyesületének egyik ve-
zetője  - üdvözölte a megjelenteket, 
ezután kezdetét vették a küzdelmek. 
A nagy sátorban zsíroskenyerekkel 
megtelt asztalok biztosították már 
kora reggeltől az elveszett kalóriák 
pótlását, délben pedig babgulyással 
teli kondérok várták a résztvevőket. 
A vendéglátók csapata is kitett ma-
gáért a sportnap kezdetétől a végéig, 
mind mennyiségben mind minőség-
ben az ő teljesítményük is aranyér-
met érdemelt volna. Mindeközben 
egy rövidebb időtartamra délben 
- majd másfél órával a versenyeket 
követően - Németi József felvezetése 
mellett Takács Erika és Lipták Kevin 
közel egy órás vérpezsdítő vízi zum-
bával fokozta a jókedvet és lazította 
a megfáradt izmokat. A medencéből 
kiugorva rögtön az eredményhirde-
tésre sorakozhattak fel a résztvevők, 
és ezt követően még sokan maradtak 
a strand árnyas fái alatt, vagy a me-
dencék hűs vizében frissülve, de az 
idősebb korosztály körében a gyógy-
medence is nagyon népszerű volt. 
Gyorsan elszállt ez a nap mondták 
sokan a búcsúzáskor, de nagyon so-
káig megmarad az emlékezetünk-
ben. Mi akik ott voltunk megőrízzük 
e szép nap emlékeit, de szeretnénk 
adni az élményekből másoknak is, e 
célból íródott ez a tudósítás is, azzal 
a reménnyel hogy jövőre még többen 

leszünk, akik mindezt személyesen is 
megélhetik… Köszönet illeti mind-
ezért a vendégszerető Dévaványa 
várost, annak vezetését, valamint 
mindazokat a helyi postásokat akik 
Bartáné Szalai Mária postaveze-
tő csapatában fáradthatatlanul dol-
goztak a sportnap sikere érdekében. 
Hogy teljes legyen a hazaiak sikere, 
a sportpályákon is kitettek magukért, 
hiszen messze a legeredményesebb-
nek bizonyultak 4 arany, 1 ezüst és 
2 bronzérmet szerezve. A sportnap 
vonzása évről-évre növekszik, lassan 
országos vonzerejűvé válik, ami nagy 
öröm a szervezők számára. Jövőre a  
Miskolcról érkezett postások küldött-
ségét, valamint a debreceni és pécsi 
postásokat is szeretettel visszavárjuk!

A legjobbak sorrendje:

Darts:

Nők:
1. Dongó Anita, Kiskunfélegyháza
2. Szabóné Szabó Tímea, Békés
3. Hanyecné Tóth Nikoletta,
    Gyomaendrőd

Férfi ak:
1. Csatári Attila, Dévaványa
2. Dervalics Attila, Pécs

3. Őze József, Hódmezővásárhely

Lengőteke:
1. Trescsik Áron, Békés
2. Horváthné Bácsi Erzsébet,
    Dévaványa
3. Tóth János, Gyomaendrőd

Petanque:
1. Kovács Ádám - Kovács Zsolt, 

Dévaványa
2. Kurucz László - Kurucz Ágnes, 

Kiskunfélegyháza
3. Berkes István - Vőneki Tibor,

Szeged

Csocsó:
1. Csatári Attila - Kovács Zsolt,       

Dévaványa
2. Szabó Csenge - Oláh Eszter, 

Orosháza
3. Makrai Zoltán - Purgel Ferenc, 

Dévaványa

Strandröplabda:
1. Dévaványa I. 
2. Kiskunfélegyháza
3. Dévaványa II.

Kalmár  László
Kelet-magyarországi Postás SE

Területi koordinátor

HA NYÁR, AKKOR DÉVAVÁNYA … !

Fotó: Ambruzs-Szabó József
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XVI. DÉVAVÁNYAI VÁROSNAP
2016. július második hétvégéjén, 

XVI. alkalommal ismét megrendezésre 
került a városnap – ahol a dévaványai-
ak és a településre érkezők minden kor-
osztálya megtalálhatta a számára legin-
kább kedves előadót, fellépőt.

Pénteken a helyi mazsorett csoport 
bemutatójával kezdődött a három na-
pos rendezvény,  ezután egy helyi 
amatőr zenekar – a Kedd, és a békés-
csabai Acoustic Planet lépett fel. Majd 
a helyiek nagy kedvence Superstereo 
élő koncertje következett. Az együttes 
két tagja is dévaványai származású, és 
külön öröm volt, hogy a szülőhelyükön 
léphettek az ismerős közönség elé. Vé-
gül a Békés Band mulatós zenéjére tán-
colhatott a közönség.

A második napon 9-én,  a jó időnek 
köszönhetően sokan ellátogattak Víg 
Hilda textil kiállítására, és a kis „vi-
dámparkba”. A kézművesek utcáját is 
sokan felkeresték, ahol helyi terméke-
ket, ételt-italt is fogyaszthattak az esti 
koncertek  előtt és alatt. Fellépett töb-
bek között Ladányi Viktória , Heinz 
Gábor, Radics Gigi. Az est fénypontja, 
a várva várt Saragossa Band, mely min-
den korosztályt a színpad elé vonzott, 
két órás felejthetetlen koncertben volt 
része mindenkinek. Ezután  retro disz-
kó szórakoztatta a közönséget. Csordás 
Tibi és a Happy Gang  hajnalig tartó 
műsorát élvezhették a jelenlévők.

A harmadik nap programjai az idő-
sebb korosztály számára kedvezett. 
Szalai Antal és népi zenekara,  Farkas 
Rozika, Tarnai Kiss László, Bunyós 
Pityu és a helyi Nyugdíjas Egyesület  
nóta és táncos műsora felejthetetlen 
perceket nyújtottak. Az évek óta Déva-
ványán is jól ismert Abrakazabra  zene-
kar kíséretével  Kovács Kati és Charlie 
élő koncertje zárta a városnapokat.

A város legnagyobb rendezvénysoro-
zatát becslések szerint mintegy 10 ezer 
néző látogatta.

A  3 napos rendezvény fő védnökei: 
Dr. Latorcai János az Országgyűlés
Alelnöke és Dankó Béla Országgyűlési 
Képviselő. 

Fő támogatók: Dévaványa Város 
Önkormányzata, Németh Dezső,
Kónya István, Szűcs Tibor.

Balogh Aranka Fo
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Szeghalom Kistérség Egységes Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény  

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

A támogató szolgáltatás 
célja a fogyatékos szemé-
lyek lakókörnyezetben tör-
ténő ellátása, elsősorban a 
lakáson kívüli közszolgál-
tatások elérésének segíté-

se, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett 
a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 
(1993. évi III. tv. 65/C § (1) bekezdés).

A szolgálat működési területe: Dévaványa, Ecsegfalva, 
Körösladány, Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösújfalu, Bu-
csa, Kertészsziget valamint Csökmő települések közigaz-
gatási területe.

Szolgáltatásainkat elsősorban azok vehetik igénybe, akik:

- fogyatékossági támogatásban, vagy
- vakok személyi járadékában, vagy
- magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.

 A Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatások:

Személyi segítés:

- személyi és környezeti higiénia biztosítása
- gondozási- ápolási tevékenységek
- háztartási segítségnyújtás
- készségfejlesztő tevékenységek
- ügyintézés
- mobilizáció lakókörnyezeten belül és kívül
- szabadidős tevékenységek támogatása
- szállításhoz kapcsolódó személyi segítés
Személyi szállítás: akadálymentesített gépkocsival 

egészségügyi intézményekbe, közszolgáltatásokhoz, ok-
tatási intézményekbe

Hogyan igényelheti szol-
gáltatásunkat? Az ellátások 
igénybevétele önkéntes, az 
igénylő illetve a törvényes 
képviselője kérelmére történik.
A kérelem benyújtása a Tá-
mogató Szolgálat vezetőjénél 
történik. Ha az ellátást igénylő 
cselekvőképtelen, a kérelmet a 
törvényes képviselője terjeszt-
heti elő. A szolgáltatás igény-

bevételéhez szükségesek a szociális rászorultságot igazoló 
dokumentumok: FOT határozat, emelt családi pótlékot iga-
zoló határozat, tartósbetegséget, fogyatékosságot igazoló 
szakorvosi igazolás, valamint jövedelemigazolások.

Személyi segítés: 110 Ft/óra
Személyszállítás térítési díja fogyatékkal élők számára: 
70.- Ft/km

Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybevevőket, hogy min-
den esetben szerződéskötés szükséges a szolgáltatások 
igénybevevőivel, ezért a személyi szállítás vagy személyi 
segítés igényét előzetesen néhány munkanappal jelezni 
szíveskedjenek személyesen vagy telefonon, otthonában 
felkeressük!

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Nagy Erzsébet Támogató Szolgálat vezető
Dévaványa, Eötvös u. 44.sz.
Email: csalads@vivamail.hu

Tel.: 06-20/770-73-15 vagy 06-66/483-010.

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT TÉJÉKOZTATÓJA

TÜDŐSZŰRÉS
A 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 ese-
tén 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 fi zetni) és háziorvosi beutaló szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkár-
tya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi szűrővizsgálati lap-
pal, 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 06-66/483-100-as telefonszámon a 129-es melléken.

 TÉDE HÍREK!
2016. július 1-jén kirándulást szervezett a TÉDE. Úticél: a 

Szarvasi Arborétum.  Délután volt az indulás Dévaványáról, kö-
rülbelül 3 órára értünk Szarvasra. Egy órahosszát töltöttünk el a 
gyönyörű fák között, majd hajókázni indult a csapat, ami látvá-
nyos volt. A hajó kapitánya jól felkészülten tájékoztatta az utaso-
kat. A hajózás után megnéztük Magyarország makettjét.

Mindenkinek az volt a véleménye, hogy ezt a látványt minden 
magyar embernek látni kellene. Az arborétum után a vízi színház-
ba igyekeztünk. 

A MÁGNÁS MISKA c. vígjátéknak 23 óra után lett vége. Na-
gyon elfáradtunk, de jókedvűen érkeztünk vissza Dévaványára.

 Szeretném megköszönni  tagságunk nevében a   képviselő testü-
let támogatását, mert ez az út az ő segítségükkel jött  létre.

KOZMA BÁLINTNÉ A TÉDE elnöke



A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI
Forma-1-en és horgásztáborban 
vehettek részt a Ványai Ambrus 

Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói

Kollégáink a tanév során az Erzsé-
bet-program két felhívására is nyúj-
tottak be pályázatot, hogy tanulóink 
minél több élményhez juthassanak.

Július 22-én a Forma-1 szabadedzé-
sét nézhette meg negyven 
tanulónk és kísérőik, Dom-
ján-Zima Mária, Tóth Anna-
mária és Zima László. A gye-
rekeknek minimális önrészt 
kellett csak fi zetniük, amely-
nek fejében kényelmes bérelt 
busszal utazhattak, kaptak 
belépőt a mogyoródi Forma-1 
pályára, továbbá meleg ebédet 
és hideg élelmiszercsomagot 
a hazaútra. A részvevőknek 
nagy élményt jelentett ez a 
nap a különleges programmal.

Július 24-től 29-ig az Erzsébet-tá-
bor PontyVelem horgásztáborában 
vett részt húsz tanulónk és kísérőik, 
Czudor László és Czudorné Bukva 
Róza. Közvetlenül a Balaton part-
ján, Fonyódligeten tartalmas, szép 
hetet tölthettek sok horgászattal, für-
dőzéssel és számtalan más érdekes 
programmal. Akik eddig nem tudtak 
horgászni, az alapokat elsajátíthat-

ták, minden gyerek fogott kisebb-na-
gyobb halat a hét során, voltak, akik 
itt kedvelték meg ezt a sportot. A 
tábor gyakorlatilag ingyenes volt, a 
szülőknek az utaztatás költségét kel-
lett csak vállalniuk. Ebben több felől 
kaptunk segítséget, szeretnénk meg-
köszönni Kovács Máriának, Ecse-
gfalva polgármester asszonyának, 
Bere István gépkocsivezetőnek, és a 

Dévaványa Felemelkedésé-
ért Közalapítványnak a tá-
mogatást.

A kirándulás és a táboro-
zás során készített képek 
megtekinthetők a Ványai 
Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Isko-
la honlapján (http://www.
amkdevavanya.hu/iskola.
htm), illetve facebook-olda-
lán (https://www.facebook.
com/ambrusiskola/).
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A tanév utolsó heteiben és a nyári szünet elején sokfelé 
szerveztek tanulmányi kirándulást kollégáink. 

 A 6.b osztályosok Domján-Zima Mária osztályfőnök veze-
tésével Budapestre kirándultak, ahol többek között megtekin-
tették az Parlament épületét is. Ők a jó idő beköszöntével a 
gyomaendrődi Pájer strandon is fürdőztek egy jót.

A 7.a osztály osztályfőnökükkel, Szabó Csillával Gyulára 
utazott. Ott kipróbálták a Szabaduló Szobát, voltak a kaland-
parkban, és megnézték a Bréda-kastélyt is. 

A 7.b osztály tanulói Tiszabecsen és környékén töltöttek két 
napot, osztályfőnökükkel Czudor Lászlónéval. A programok 
között szerepelt kerékpártúra Tiszacsécsére, strandolás a Túr 
bukógátjánál, motorcsónakázás a Tiszán, és a környék egyéb 
nevezetességeinek a megtekintése.

A 8.b osztályfőnökükkel, Czudor Lászlóval Komáromba 
kirándultak. A sok különleges látnivaló – biatorbágyi völgy-
híd, Puskás Ferenc Sportaréna, Monostori Erőd – megtekin-
tése mellett sokat strandoltak, játszottak a kemping területén. 
A Duna hídján átsétálva a szlovák oldalon Komárno neveze-
tességeit is megnézték.

A kirándulások során a gyerekek nagyon jól érezték magu-
kat, miközben megismerték hazánk egy-egy szép táját, neve-
zetességét.

Az osztálykirándulások költségét részben a szülők fi zet-
ték, de a tanév során lezajlott hulladékgyűjtések során kapott 
osztálypénzt is erre fordították az osztályok. A kiránduláso-
kat támogatta a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak 
Jövőjéért Alapítvány, és a Dévaványa Felemelkedéséért Köz-
alapítvány. Köszönjük a támogatásokat!

Már több mint tíz éve, minden évben, az idén is megszerveztük a 
múzeumi gyermektábort július 11-től 15-ig. A tábor címe: „Favilla, 
fakanál, fatányér” volt. Ez a program közel 60 gyermek nyári ki-
kapcsolódását, nyaralását érintette. Rengeteg volt a jelentkező. So-
kan már most feliratkoztak a jövő nyári táborra. A segítő pedagógu-
sok, múzeumbarátok, önkéntesek, lelkesen dolgozták végig a hetet. 

Hétfőn ismerkedtünk, csapatokat alakítottunk, játszottunk, elké-
szültek a névre szóló nyakba akaszthatós, fűszeres „fa”kanalaink, 
komponáltunk a csapatnevünkhöz illő tábori dalokat, rigmusokat. 
Délután megtekintettük a Konyhatörténeti kiállítást és Baloghné 
Berényi Erzsike néni érdekes előadását hallgathattuk ebben a té-
mában. Vargáné Irénke néniék segítségével belevetettük magunkat 
a tésztagyúrás, tésztakészítés rejtelmeibe. Csigát, lebbencset készí-
tettünk. Miközben tésztaékszerekkel ékesítettük magunkat, csapa-
tonként gofrit sütöttünk uzsonnára. Kedden Szilágyi Endre bácsival 
fajátékokat, érdekes hangszereket alkottunk. Amíg a táborozók fele 
barkácsolt, a másik fele Kónya Andrásék vendéglátását élvezhette, 
érdekes kertjét, növényritkaságait csodálhatta egy kis kerékpáros 
túra során. Rengeteg okos dolgot megtudhattunk a gyógynövények-
ről is. Délután Sinogli Marika és Mészár Edit irányításával papírból 
kiskosarakat fontunk. Fakanálbábokat készítettünk, ügyességi játé-
kokat játszottunk. Uzsonnára elfogyasztottuk a fi ncsi kemencében 
sült kenyérlángost, amit Kozmáné Terike néni a TÉDE kis csapa-
tával együtt sütött nekünk. Hálásan köszönjük! Szerdán nagy iz-
galommal vártuk a pólófestést, no meg az ebédet! Bakó Gabi bácsi 
bográcsban főtt „göcsörijét” és a dinnyét. Köszönjük Rita néniék-
nek is a segítséget. Délután kézműveskedtünk, majd Kárpáti Zoli 
bácsival táncoltunk, daloltunk, játszottunk.

Csütörtökön Szűcsné Ilonka néni mesélt nekünk a kenyérsütés 
történetéről, „A gabonától a kenyérig”címmel. A viharfelhők elmúl-
tával ellátogattunk a Liker Pékségbe. Megfi gyelhettük hogyan ké-
szül a kenyér, a péksütemény, még kóstolhattunk is belőle. Nagyon 
köszönjük! A délelőttbe még egy nagy játék is belefért a játszótéren. 
Délután pihenés képpen meséket néztünk, majd egy kicsit próbál-
tunk a táborzáróra. Tábori totót, kvízjátékokat játszottunk. Mire a 
szülők megérkeztek, Vargáné Irénke néni és a Hagyományőrző Nők 
Egyesületének szorgos kis társasága fi nomabbnál fi nomabb kalá-

csokat varázsolt nekünk uzsonnára és a pénteki tízóraira. Nagyon 
köszönjük! Pénteken a hagyományainkhoz híven buszos kirándu-
lásra mentük. A délelőttöt Gyulán a Steingerwald tanyán töltöttük. 
Megtekintettük a Tanyamúzeumot, az istállókat, a baromfi udvart, 
a kisállatparkot. Összebarátkoztunk a szamárral is. Lehetőség volt 
kocsikázás közben az őshonos pusztai állatok megcsodálására, lo-
vaglásra, a fajátékok kipróbálására. Finom ebédet is főztek nekünk. 
Ebéd után Szabadkígyósra a Wenckheim kastélyba látogattunk, 
megcsodáltuk a tavacskákat, a kastélyparkot. Békéscsabán fagyiz-
tunk, moziztunk. Nagyon kellemes napot töltöttünk együtt. 

Köszönettel tartozunk: Polgármesterünknek, Dévaványa Önkor-
mányzat Képviselő-testületének az anyagi támogatásáért. A kirán-
dulásaink buszköltségét, belépőjegyeit az Önkormányzat támoga-
tásából fedeztük. Köszönjük! Igen nagy segítség volt számunkra.   
Köszönet a DÁMK vezetőségének a helyért, a Bereczki Imre Hely-
történeti Gyűjtemény dolgozóinak, Hajdu Ildikónak, Sándor Tün-
dének, Kis Anikónak, a szervezésért, a lebonyolításért, Lengyelné 
Terike néninek, Csatári Istvánnak, Séllei Zsigmondnak, Feketéné 
Rózsika néninek, diák segítőinknek a háttér munkákért.

Köszönet elkötelezett pedagógus kollégáim Baloghné Berényi 
Erzsébet, Laskai Tibor, Laskai Tiborné, Mile Lajos, Miléné An-
tos Gabriella, Szűcs Ferencné, Vargáné Molnár Tünde, önzetlen 
munkájáért. Köszönjük Purgelné Icuka néninek, Szűcsné Horváth 
Margitnak, Bartha Sándornak, Bakó Gábornak, a Nagycsaládosok 
Egyesületének, Kondacs Ritának, Dr. Nagy Lászlónak, a Váradi 
Étkeztetési Bt.-nek,  Illin Andreának, Tóbiás Gábornak, Szilágyi 
Endrének, a Liker Pékségnek, Kónya Andrásnak és feleségének, 
Vargáné Irénkének, a Hagyományőrző Nők Egyesületének, Koz-
máné Terikének és csapatának, a lelkes szülőknek, nagyszülőknek, 
Múzeumbarátoknak, vállalkozóknak a támogatást, a segítséget. 
A középiskolás diák segítőinket, önkénteseinket nagyon megsze-
rettük, igazán szép munkát végeztek. Jövőre is visszavárjuk őket! 
Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen tar-
talmas, kellemes hetet tölthessenek együtt a táborozó gyerekeink.

 A múzeumbarátok vezetősége nevében Tóbiás Gáborné
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A Kerékpárosbarát Települések Országos 
Szövetsége 7. közgyűlésén 7 pontos javasla-
tot fogalmazott meg a közlekedők békésebb 
együttműködése, valamint a balesetveszélyes 
helyzetek csökkentése érdekében.

Szövetségünk tagjai olyan települések, 
amelyek között néhol a fővárosit jelentősen 
meghaladó, 40-50% a kerékpárral közlekedők 
száma. A biciklivel közlekedők között jelentős 
a gyerekek és az idősebbek száma is, akik fo-
kozott fi gyelmet igényelnek a többi közlekedő-
től. Vannak olyan településeink, ahol a gépjár-
művön kívül a kerékpár az egyetlen alternatív 
közlekedési eszköz közösségi közlekedés hiá-
nyában, vagy a ritka járatok miatt. Tagtelepü-
léseink a kerékpáros létesítmények fejlesztésé-
ben élen járnak, fontosnak tekintjük az oktatást 
és ismeretterjesztést és kultúraváltást, valamint 
üzleti potenciált is látunk a kerékpáros turiz-
mus fejlesztésében.

Aggódva fi gyeljük az – elsősorban Budapes-
ten – egyre erősödő vitát, amit néhány erősza-
kos, szabálytalankodó biciklis vált ki; valamint 
a kerékpáros közlekedéssel szemben kialakuló 
lakossági és önkormányzati ellenérzést. Az or-
szág jelentős – különösen sík – területein rend-
kívül nagy a kerékpárral közlekedők aránya, 
ezért úgy döntöttünk, a közgyűlésen hét pontba 
gyűjtjük javaslatainkat, amelyhez támogató-
kat, együttműködő partnereket remélünk mind 
a társadalmi, mind az állami/önkormányzati, 
mind a magánszférából.

Javaslataink a biztonságos kerékpáros
közlekedés érdekében

1. Javasoljuk, hogy a tervezők, engedé-
lyezők a jelenleginél jobban törekedjenek 
a bécsi közúti közlekedési egyezményben 
foglaltak betartására a beruházásoknál, 
fejlesztéseknél. Bécsi Közúti Közlekedési 
Egyezmény az alábbi meghatározást tartal-
mazza: „A járművezetők különös fi gyelmet/
gondosságot tanúsítsanak a legsebezhetőbb 
közlekedők iránt, úgymint a gyalogosok, ke-
rékpárosok, de mindenek előtt a gyerekek, idő-
sek és fogyatékkal élők iránt.” A közúti köz-
lekedésről szóló, 1988. évi I. törvény 8§ (1a) 
előírja: A közutak tervezése, fejlesztése során 
úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedé-
si feltételek valamennyi, a közúton közlekedni 
jogosult számára biztosítottak legyenek. A je-
lenlegi gyakorlatban is tapasztalható, hogy sok 
esetben a gyalogos és kerékpáros közlekedés 
biztonságos, hatékony megoldását/átvezetését 
nélkülözni kell az új létesítmények megvalósí-
tásánál/felújításánál, amely növeli a potenciá-
lis balesetek számát.

2. Javasoljuk a közlekedési szabályok és 
a kerékpározás közlekedésbiztonsági kör-
nyezetének, megismertetését, gyakorlati ta-

pasztalatok megszerzését már óvodáskorú 
és alsó tagozatos gyermekeknek kötelezően. 
A fogékony, kíváncsi gyermekekkel könnyen, 
játékosan megismertethető a közlekedés alap-
vető szabályrendszere. Szerencsére ezzel már 
több hivatalos és civil szervezet foglalkozik, 
azonban oda kell fi gyelni a megfelelő színvo-
nal biztosítására.

3. Javasoljuk bevezetni a kék alapú, négy-
szögletes kerékpárút táblákat is, amit nem 
kötelező használni. Ehhez szükséges a mű-
szaki feltételek pontosabb meghatározása is, 
mikor kell a kötelező és mikor a „lehetőséget 
adó” táblát alkalmazni. A kerékpáros közle-
kedésben résztvevők sokkal változatosabb 
közlekedési stílust képviselnek, mint a gép-
járművezetők (ld: http://www.ketosz.hu/ke-
rekparosok). A jelentősen különböző attitűdök 
számára ezért biztosítani kellene a számukra 
megfelelő közlekedési teret. Aki biztonság-
ban érzi magát a közúton a gépjárművekkel 
azonos felületen az ott, aki kezdő vagy nem 
érzi magát biztonságban a nagyobb sebességű 
járművek között, az elválasztott létesítményen 
közlekedhessen. A jelenlegi szabályozás ugyan 
a kerékpáros nyom felfestésével feloldja a szi-
gorú használatot, de ennek láthatósága, gyors 
kopása kérdésessé teszi a használatát.

4. Javasoljuk a kis- és nagykereskedők-
nek, hogy a KRESZ előírásainak megfele-
lően felszerelt kerékpárokat nagyobb mér-
tékben hozzanak forgalomba – különösen 
fi gyelve a megfelelő világításra. Csökkenő 
mértékben, de még mindig jelentős számú ke-
rékpár közlekedik nem az előírásoknak meg-
felelő felszereléssel, különösen veszélyes a 
megvilágítás hiánya. Ez – különösen a kevésbé 
kivilágított vidéki településeken, illetve azok 
között az országúton – jelentős baleseti forrás, 
ami relatíve olcsón megelőzhető az eleve sza-
bályoknak megfelelően „forgalomba hozott” 
kerékpárokkal. Ennek leginkább valamilyen 
jogszabállyal kellene hangsúlyt adni.

5. Javasoljuk az idősebb, kevésbé fi gyel-
mes embertársainkra nagyobb fi gyelmet 
fordítani, segítsük biztonságukat elválasz-
tott létesítményekkel. Az ORFK-OBB bal-
eseti térképén (http://www.baleset-megelo-
zes.eu/balesetiterkep/index.html) megjelenő 
végzetes balesetek szenvedői jelentős részben 
idős emberek. Náluk kiemelt jelentőségű az 
elektromos rásegítésű kerékpárok használata, 
kisebb gyakorlattal, bizonytalanabb és hang-
talan közlekedéssel. Szükséges lenne kidol-
gozni ezzel kapcsolatos szabályozást, vagy 
képzést. A nagyobb sebességet már az egyes 
létesítmények kiválasztásánál, a tervezési se-
besség meghatározásánál is fi gyelembe kell 
venni.

6. Javasoljuk a sokkal aktívabb szemkon-
taktust, a kölcsönös partneri viszony erősí-
tését a közlekedési partnerek között. A hazai 
közlekedési viselkedésre sajnos nem jellemző 
az együttműködés, a másik közlekedőre fi gye-
lés, annak segítése. Tapasztalatunk szerint a 
szemkontaktussal könnyebben elkerülhetők a 
(baleset)veszélyes helyzetek, mert egyértel-
műbbé válik a másik szándéka.

7. Javasoljuk a kerékpárosbarát szolgál-
tatók támogatását. Tagtelepüléseink számára 
gazdasági szempontból is jelentős tényező a 
kerékpáros turisztika fejlesztése. A kerékpáros 
turista – tekintettel arra, hogy az adottságok 
miatt nem tud magával vinni annyi felszere-
lést, mint gépkocsival – jelentősebb költéssel 
tölti szabadidejét. Kérjük a támogatási formá-
kat kezelő szervezeteket és a szolgáltatásban 
működő vállalkozásokat, hogy fordítsanak 
minél nagyobb fi gyelmet ennek az ágazatnak 
a kiszolgálására.

A Kerékpárosbarát Települések Országos
Szövetségének Közgyűlése. Gyula, 2016. 05. 13.

Néhány szó a KETOSZ-ról:
A Kerékpárosbarát Települések Országos 

Szövetségét 15 település vezetője alapítot-
ta 2010-ben. Ma 24 tagunk van, 8 megyéből. 
Szövetségünk tagjai olyan települések, ame-
lyek számára fontos, hogy lakói minél na-
gyobb számban és biztonsággal közlekedjenek 
kerékpárral. Ennek érdekében igyekszünk mi-
nél több biztonságos kerékpáros létesítményt 
megvalósítani településeinken és térségünk-
ben. Természetesen nem csak a létesítmények 
bővítése fontos számunkra, hanem közleke-
désre nevelés és a kedvcsináló, szórakoztató 
rendezvények is. Településeink elhelyezke-
déséből adódóan és az értékeik megjelenítése 
érdekében egyre fontosabb számunkra a ke-
rékpáros turizmus fejlesztése is, mert néhány 
térségben szinte egyetlen bevételi forrás, de 
mindegyikünk számára fontos eleme a gazda-
ságnak. Végül, de nem utolsó sorban a kerék-
páros közlekedés környezetvédelmi szempont-
ja és településeink élhetőbbé tétele is célunk. 
Fentiek kihangsúlyozása érdekében a 10. éve 
folyó Kerékpárosbarát Települések pályázaton 
is többen részt veszünk.

A szabályosan, együttműködve – sokan más 
eszköz híján – kerékpárral közlekedő jelentős 
többség érdekében kérjük a tervezőket, ható-
ságokat, rendvédelmi szervezeteket, médiát, 
hogy mutassák be ennek a közlekedési mód-
nak előnyeit, szépségeit, biztosítsák számuk-
ra a kényelmesen, biztonságosan használható 
létesítményeket, valamint a szabálytalankodó 
kisebbség miatt ne tegyenek olyan intézkedé-
seket, ami a jelentős, szabályosan közlekedő 
többség számára is akadályokat jelenthetnek.

7 PONTBAN A BÉKÉSEBB, BALESETMENTESEBB KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSÉRT
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Újabb lakossági konzultáció az állami
rezsicsökkentésről

Elkezdődött az újabb állami rezsicsökkentés 
előkészítése, amelynek első elemeként a kor-
mányzat kikéri a polgárok és a gazdasági sze-
replők véleményét a kérdésben. Az érdeklődők 
három témakörben; a bürokratikus, az állam-
polgári és vállalkozói terhek csökkentéséről 
fejthetik ki álláspontjukat. Az ehhez szükséges 
kérdőívek július 11-e óta megtalálhatók a kor-
mányhivatalok és a járási hivatalok ügyfélszol-
gálatain, illetve a kormány internetes felületén 
is elérhetők ( a http://allamirezsicsokkentes.
kormanyhivatal.hu/ oldalon.). A dokumentumok 
augusztus 19-ig tölthetők ki.

Az állami rezsicsökkentés legfőbb célja, hogy 
enyhítsék az állampolgárok és a vállalkozások 
széles körét terhelő fi zetési kötelezettségeket és 
egyszerűsítsék, illetve ezzel párhuzamosan ha-
tékonyabbá tegyék a közigazgatási eljárásokat.

A papír alapú, illetve elektronikus kérdőíven 
a polgárok és a vállalkozások szavazhatnak ar-
ról, hogy mely eljárások egyszerűsítését, illetve 
mely eljárási díjak megszüntetését, valamint 
csökkentését javasolják.

Az állami rezsicsökkentés megvalósításának 
alapját korábban is a lakossági konzultáció, a 
polgárokkal való egyeztetés képezte.

2015-ben az állampolgárok hazánkban közel 
400 ezer, ebből Békés megyében 19 ezer kér-
dőívet töltöttek ki. Az állami rezsicsökkentés 
megvalósítására irányuló jogszabály-módosítás 
eredményeként több mint 20 hatósági eljárás dí-
ját szüntették meg, amely az állampolgárok és 
vállalkozások számára 10 milliárd forint megta-
karítást eredményez 2016-ban.

Az idei első félévben közel már másfél mil-
lió okmányt, például személyi igazolványt, 
diákigazolványt vettek át díjmentesen, illetve 
kedvezményesen, mely közel 3,5 milliárd forint 
megtakarítást jelentett az állampolgároknak.

Az egyéb díjmentessé tett eljárásokban, több 
mint 500 ezer ügy indult, melyekben több mint 
3 milliárd forint megfi zetése alól mentesültek 
az ügyfelek. Ennek része a már díjmentes fel-
sőoktatási felvételi eljárás, amely önmagában 
1 milliárd forint megtakarítást eredményezett a 
diákok számára.

A kormány tovább folytatja az állami rezsi-
csökkentést, ezért is indította el a konzultációt 
a kérdésről. 

Egyszerűbb lehet például:
– rehabilitációs ügyek,
– nyugdíjbiztosítási eljárás,
– ingatlan-nyilvántartási eljárás,
– adóigazgatás.
Ahol eltűnhetnek, csökkenhetnek a díjak pél-

dául vállalkozásoknál:
– cégeljárás,
– környezetvédelmi, természetvédelmi és víz-

ügyi hatósági eljárások,

– egyéni vállalkozók nyilvántartásából történő 
hatósági bizonyítvány kiállítása,

– kereskedelmi tevékenység bejelentése, adat-
változás.

magánszemélyeknél:
– ingatlan-nyilvántartási eljárások,
– gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos el-

járások,
– anyakönyvi kivonat kiállítása,
– CSOK igényléséhez szükséges hatósági bizo-

nyítvány.

A VIDRA Mentőcsoport pályázati sikerei

A VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport 
Egyesület idén nyáron is sikeresen pályázott az 
erőforrásai bővítése érdekében

Az egyesület tavasszal pályázatot nyújtott be 
a Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és 
alkalmazkodás Kollégiuma által meghirdetett, 
NEA-16-M kódszámú felhívásra. A pályázat si-
kerrel zárult, és a múlt hónapban aláírásra is ke-
rült a támogatási szerződés az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő és a mentőcsoport képviselője 
között.  A pályázat keretében az egyesület vé-
dőruházatot tud beszerezni a téli gyakorlataihoz 
és bevetéseihez összesen 255.000.- Ft értékben. 

 A mentőcsoport - a korábbi évekhez hason-
lóan - ez év tavaszán-nyarán is több települési 
önkormányzatnál, valamint a Békés Megyei 
Önkormányzatnál is eredményesen pályázott 
támogatásra. Dévaványa Város Önkormány-
zata 100.710.- Ft összeggel, a Hunyai Községi 
Önkormányzat 70.000.- Ft összeggel, a Békés 
Megyei Önkormányzat pedig 30.000.- Ft ösz-
szeggel támogatta a mentőcsoport felszerelését 
és ruházattal való ellátását. A Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatához benyújtott támo-
gatási igény még elbírálás alatt van. Az Ecse-
gfalvi Községi Önkormányzat az ecsegfalvi 
mentőcsoport tagok részére történő védőba-
kancs adományozással segítette az egyesület 
munkáját.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő az egyesület 
búvár egységének biztosított kedvezményes 
merülési lehetőséget a tavaly beszerzett búvár 
eszközökkel történő gyakorlatozás érdekében. 
A Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Vé-
delmi Szövetség az egyesület 2015-ös évben 
beszerzett drónjának karbantartásához nyújtott 
segítséget. 

 Végül, de nem utolsó sorban, július hónap-
ban arról értesülhetett az egyesület, hogy a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
pályázatán 190 000.- Ft értékben nyert el támo-
gatást, amely összeget a tavalyi évben, éppen 
ugyanilyen forrásból megvásárolt drón fejlesz-
tésére használhatja fel.

 A mentőcsoport a kapott támogatásokat teljes 
mértékben a speciális védekezési erőinek fej-
lesztésére, ezzel a Gyomaendrődi Járás települé-

seinek biztonságára fordítja. A tárgyi eszközök 
beszerzése - természetesen a pályázati elszámo-
lási feltételek szem előtt tartásával - folyamato-
san zajlik.

Parlagfű elleni védekezés ellenőrzése

Július 1-jétől a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
illetékességi területén is elindult a parlagfű elle-
ni védekezés ellenőrzése.

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaend-
rődi Járási Hivatala ezúton tisztelettel felhívja 
a termőföld tulajdonosok és földhasználók fi -
gyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. alapján 
„a földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó ki-
alakulását megakadályozni és ezt az állapotot a 
vegetáció végéig folyamatosan fenntartani.”

A Földhivatali Osztály 2016. július 1-jétől 
helyszíni szemle keretében ellenőrzi ennek be-
tartását.

Aki a törvényi kötelezettségének nem tesz 
eleget, akár 5 millió forint növényvédelmi bír-
sággal is sújtható. A művelési kötelezettségüket 
elmulasztó földtulajdonosokkal, földhasználók-
kal szemben a jogszabály közérdekű védekezés 
elrendelését teszi lehetővé. Ezen munkák költsé-
gei a földtulajdonost terhelik.

A parlagfű által okozott rendkívül súlyos köz-
egészségügyi, gazdasági probléma megoldása 
érdekében kérjük Önöket, hogy tegyenek eleget 
növényvédelmi kötelezettségüknek!

A diákok munkájára is szükség van

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkozta-
tási Osztálya 5 önkormányzattal kötött hatósági 
szerződést 176 diák foglalkoztatásához mintegy 
14 millió Ft támogatás kifi zetésére.

A nyári szünidő alatt juthatnak munkalehető-
séghez és így pénzkereseti lehetőséghez azok 
a tanulók, akik a szünidejük alatt regisztráltak 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán és közvetítő lappal jelentkeztek az 
adott település önkormányzatánál.

A nyári foglalkoztatás több ütemben zajlik: 
elsőként július 1-jétől, majd a nyár folyamán 
későbbi időpontokban is csatlakoznak dolgoz-
ni vágyó diákok a foglalkoztatásba. Könyvtá-
rakban, művelődési intézményekben, óvodák-
ban, bölcsődékben, hivatalokban dolgoznak, és 
egyéb irodai munkákból is kiveszik a részüket, 
illetve segítik az idősek gondozását is. Nagy se-
gítséget jelentenek a nyári rendezvények előké-
szítésében és lebonyolításában, pl. falunap, vá-
rosi nap, fesztivál, stb. esetében. További igény 
jelentkezik a foglalkoztatásra a diákok részéről, 
ezért várhatóan közel 200 fő lesz a járás terüle-
tén dolgozó fi atalok száma.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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



SZIESZTA
Mindnyájunknak ismerős a fenti szó, a mediterrán or-

szágokban a déli forróság időszakában mindenki legálisan 
„elbújhat” pár órára, hogy aztán újult erővel folytathassa a 
munkát. A kiesést természetesen a késő esti órákba nyúló 
munkaidővel pótolnia kell, de legalább a legnehezebb idő-
szakot nem kell munkával töltenie, mert ilyenkor lényege-
sen csökken a hatékonyságunk.

A mi hazánk nem számít még a mediterrán országok 
közé,  így a szieszta intézményét sem vezették még be, de 
az időjárásunkban bekövetkezett változások indokolnák 
ennek a felvetését.

Addig is, míg ez nem történik meg, a nagy kánikula ide-
jén érdemes néhány dologra odafi gyelnünk.

A  legmelegebb időszakot (kb.11-15 óra) próbáljuk meg 
napfénytől védett helyen, esetleg légkondícionált épületben 
tölteni. Nagyon fontos, hogy a légkondícionáló évente 
tisztítva legyen, és a hőmérsékletet maximum 5 fokkal 
ajánlatos a külső érték alá állítani, különben veszélyez-
tetjük az egészségünket.  Akit a kötelesség a szabadba 
kényszerít, védje fejét és bőrét a  direkt napsugárzástól, 
óránként  tartson 15 perc szünetet árnyékos helyen, és meg-
felelő folyadék- és sópótlásról is gondoskodjon.  Akinek 
még ráadásul fi zikai munkát is kell végeznie, (betakarítás, 
építkezés stb.) a megfelelő kalóriabevitelről se feledkezzen 
meg, tartalmasabb ételeket fogyasszon kisebb adagokban.

Testünk kb. 70 %-a víz, a szervezet párologtatással tart-
ja fenn a normál hőmérsékletét, a verejtékkel a víz mellett 
sókat is veszítünk, melyeket szintén pótolni kell. Nagyon 
fontos:  a jeges, túlhűtött italok fogyasztása után a szer-
vezet próbálja felmelegíteni a lehűlt belső szerveket, ref-
lexes úton még több hőt termel, tehát utána még inkább 
melegünk lesz! Nem véletlen, hogy a sivatagos területeken 
élők mindig meleg teát isznak. Természetesen nem kell ezt 
a szokást átvenni, elég, ha nem hűtjük túl, amit megiszunk.  
Aki szereti, ilyenkor fogyaszthat bátran csípős ételeket, 
mert ezek - szintén refl exes úton - csökkentik  a testhőmér-
sékletet, fokozzák a hővesztést. Aki teheti, vízben tartóz-
kodva hűtse testét.

Az erős és tartós hő- és UV-sugárzás igénybe veszi bő-
rünket és szemünket is. Megfelelő krémekkel, szemcsep-
pekkel óvjuk őket a kiszáradástól.  A megfelelő minőségű 
napszemüvegre érdemes áldozni, mert a csak sötét szem-
üveg UV-védelem nélkül a pupillát kitágítja, még több ká-
ros sugárzást engedve a szembe.

A magas hőmérséklet próbára teszi a keringésünket is, 
rosszabbodnak a visszeres panaszok, a melegtől  kitágult 
erek miatt csökken a vérnyomás, a váltakozó frontok, nagy 
hőingadozás testünket-lelkünket megviseli, legyünk hát tü-
relmesebbek magunkkal és embertársainkkal is.

Balogh Andrea gyógyszertárvezető, Őrangyal Patika
Végül egy egészséges és tartalmas étel receptjét szeret-

ném Önökkel megosztani:

TOJÁSOS TONHAL

Hozzávalók:

20 dkg tonhal kockára vágva

4 tojás

1 pohár tejföl

3 dkg reszelt sajt

csipetnyi só, bors

A halkockákat sózzuk, borsozzuk, a tojásokat felver-
jük, majd belekeverjük a tejfölt, a sajtot, végül a halat is. 
Süthetjük lángon, kevés zsiradékkal serpenyőben, vagy 
közepesen meleg sütőben kb 20 percig.

Az eledelhez jó étvágyat, a nyár további napjaira 
jó egészséget kívánok mindenkinek!
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EGÉSZSÉGNEVELÉS

SZOCIÁLIS
ÉTKEZTETÉS

A Baptista Szeretetszolgálat szociális étkeztetést biztosít 
az arra rászorulóknak naponta akár 360 Ft-tól, 

amely már tartalmazza a házhoz szállítás díját is. 

Együttműködő partnerünk Dévaványán a Sanci Hami Büfé.

A szolgáltatást igénylő 
személy rendszeres havi 

jövedelme

Személyi térítési díj napi 
összege

42.000 Ft alatt 360 Ft/adag
42.001 – 60.000 Ft között 420 Ft/ adag
60.001 – 80.000 Ft között 460 Ft/ adag

80.001 Ft felett 480 Ft/ adag

Szolgáltatás igénybevételére jogosult:
Életkora (nyugdíjas), egészségi állapota, fogyatékossága,

pszichiátriai betegsége, szenvedély betegsége alapján.

Részletekért érdeklődjön telefonszámunkon!

06-20-423-5915
Irodánk: 5310 Kisújszállás, Vásár u. 25.

H-CS: 8.00-16.00 és P: 8.00-14.00 között.
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SAKK
I. SZIKSZÓ OPEN NEMZETKÖZI

SAKKVERSENY
 
Öt ország hatvanhat játékosa indult a versenyen. Két csoport-

ban zajlottak a küzdelmek.  

„A” csoport végeredmény:
1. Vladimir Olhotnik / Franciaország / 5,5
2. Nayhebaver Martin / Szlovákia / 5,5
3. Handó Vikmos  / Makói SVSE / 5,5
4. Aczél Gergely / Nagykanizsa / 5
5. Berta Sándor / MTK / 5
6. Viktor Ianov / Ukrajna / 4,5
13. Fekete Albert / Dévaványa / 3,5
21. Szász János / Dévaványa / 3
A „B” csoportban Fekete Ágnes a 11. helyen végzett.
 
 

ORSZÁGOS KORCSOPORTOS BAJNOKSÁG,
BALATONLELLE

 
A 18 éves lányok korcsoportjában 8 fő körmérkőzésen dön-

tötte el a végső helyezéseket. Fekete Ágnes fél ponttal maradt 
le a dobogóról. 

Végeredmény:
1. Árvai Eszter / Tapolcai VSE / 5,5
2. Kassay Lilla / Miskolci Kisbocsok / 5 
3. Egyed Viktória / Budapesti Titánok / 5
4. Fekete Ágnes / Dévaványa / 4,5
5. Miseta Nóra / Nagykanizsa / 3
6. Vanczák Virág / Miskolci Kisbocsok / 2,5
7. Ács Petra / DVTK / 1,5
8. Monduk Eszter / Csepeli TK / 1
  

V. TITTEL PÁL KUPA, PÁSZTÓ

A versenyen a papírformának megfelelően a két nemzetközi 
nagymester végzett az élen. Fekete Ágnes a legeredényesebb 
női játékos díját nyerte. 

Végeredmény:
1. Czebe Attila 6
2, ifj Balog Imre 6
3. Mészáros András  5,5
4. Bohati Tamás 5,5
5. Reznák Attila 5

6. Mede István 5
7. Itvanovszki Martin 5
8. Ress Tamás 5
9. Frink Ferenc 5
10. Lengyel László 5
11. Fekete Albert 5
23. Fekete Ágnes 4
61 induló, 7 forduló

  

VII. BÉKÉSSZENTANDRÁSI 24 ÓRÁS 
SNELLVERSENY

Szombat déltől vasárnap délig jártak a sakkórák a szentandrá-
si versenyen. Ezen az erőt és kitartást igénylő megmérettetésen 
huszonkettő résztvevőből kettő dévaványai volt. A 111 forduló 
után az ötödik és a hatodik helyet sikerült megszerezniük. 

Végeredmény: 
1. ifj. Samu Gábor / Békési TE / 93,5
2. Udvardi Zalán / Szentes / 83
3. Balázs András / Nyergesújfalu / 81,5
4. Kunos Zoltán / Orosházi SE / 81,5
5. Szász János / Dévaványa / 80
6. Flack Zoltán / Dévaványa / 75,5
  

V. STRAND KUPA, MEZŐBERÉNY

A rossz idő miatt nem a strandon, hanem a Mezőberényi Sakk 
Egyesület székházában került sor a versenyre. 

14 játékos hat fordulóban döntötte el a helyezéseket. 

Végeredmény: 
1. Fekete Albert / Dévaványa / 5
2. Nagy Sándor / Mezőberény / 4,5
3. Balog Imre / Békés / 4,5
4. Fekete Ágnes / Dévaványa / 4
5. Váradi Miklós / Mezőberény / 4
6. Jozaf Csaba / Mezőberény / 3,5
9. Rácz Imre / Dévaványa / 3
 
14 év alattiak:
1. Lakatos Lőrinc / Köröstarcsa / 
2. Feke Nándor / Dévaványa /
3. Fehér Miklós / Dévaványa /

Fekete Albert                                                 
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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
Dévaványa, Ságvári és Jéggyár utca sarka

       06/30-391-46-05

- Eboltás
-mikrochippes
megjelölés

EXTREMEMAN NAGYATÁD
Idén harmadik alkalommal vettünk részt a Nagya-

tád ExtremeMan versenyen, amely egyben a XXVII. 
Hosszútávú Triatlon Országos Bajnokság is volt.
A versenytáv 3800 méter úszás, 180 km kerékpár, 
és a végén egy 42 km-es maratoni táv lefutása volt. 
Ezen a hatalmas távon két egyéni és egy váltó csapa-
tunk indult. A versenyen közel 650 egyéni induló és 
220 váltó csapat állt rajthoz. A mezőny nevesebb in-
dulói voltak Kovács István ökölvívó olimpiai bajnok,
Rokob József ultrafutó, Major József kilencszeres Iron-
man bajnok.  A triatlon mellett 10 km-es hosszútáv-
úszó verseny is szerepelt a programok között, amit 
idén is Papp Ákos teljesített, 3 óra 52 perces idővel.
A legkisebbek számára megrendezett Ironmanó futó-
versenyen Himer Dávid indult csapatunkból.

Az eredmények:

Váltó csapat: Ambruzs Gergő, Körömi Emese, Kató 
Róbert, Papp Viktor, Kovács Bence, Juhász Evelin, 
Kovács Ágnes összeállítású csapat 11 óra 6 perces 
időeredménnyel ért célba, a váltó csapatok közül ezzel 
az 52. helyen értek célba.

Kazai Lukács: 14 óra 3 perc, amivel a 447. helyen 
ért célba, a 30-34 évesek korcsoportjában pedig a 70. 
helyezést érte el.

Nagy Ádám: 11 óra 58 perc, 176. helyezés, 20-25 
éves korcsoportban 17. hely.

Nagy Ádám

Földtulajdonosi gyűlés helyéről, időpontjáról, 
napirendjéről

A Békés megyei vadászati hatóság által (határozat ügy-
iratszáma: BE/22/1384-2016.) 04-950650/104 kódszámmal 
nyilvántartásba vett földtulajdonosi közösség földtulajdo-
nosai és azok képviselői a vad védelméről, vadgazdálko-
dásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
(a továbbiakban: Vtv.) 12. paragrafusában, valamint végre-
hajtására kiadott 79/2004. (V.4) FVM rendeletben foglaltak 
alapján az alábbi napirendi pontok szerint földtulajdonosi 
gyűlés összehívását kezdeményezik. 

A gyűlés időpontja: 2016. 08. 15-én 14 óra
A gyűlés helyszíne: 5510 Dévaványa, Kossuth utca 36. 
A földtulajdonosi gyűlésen a megtárgyalásra javasolt 

napirendi pontok az alábbiak: 
1. döntés a képviselet formájáról, a képviselő szemé-

lyéről, 
2. döntés a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításá-

nak módjáról, feltételeiről,
3. működési szabályzat elfogadása.

Regisztráció a fenti napon és helyszínen 12-14 óráig.
A vadászterület (nettó) kiterjedése: 11.553 ha 

Illin József Földtulajdonosi Közös képviselő

HIRDETMÉNY

KAJAK-KENU SIKER
Dékány Gergő 2016-os év után 

2017-es évben is a  Magyar Ka-
jak-Kenu Kölyök válogatott keret-
tagja lett! Idén eddig elért eredmé-
nyei: Kétszeres Magyar Bajnok, 
Budapest Bajnok, 8 aranyérem,
2 ezüstérem és 3 bronzérem. Ez-
úton szeretnénk megköszönni a 
sok biztatást, szurkolást! 
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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. augusztus 29., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak az augusztus 29-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: SZEPTEMBER 9.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.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

NÉMET NYELVTANÍTÁS

Nyelvvizsga felkészítés

T.: 06-30/569-3216

• Pálinkafőzés •
Dévaványán a Mezőtúri úti pálinkafőző 

augusztus 8. után megkezdi működését. 
Érdeklődni lehet: Balla József

06-30/611-07-55-ös telefonszámon.

Barta József és Simon Krisztina
          fi a Milán

Bereczki Árpád és Majoros Rita
          fi a Áron

Születés:

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!

Megkezdtem német használt 
bútorok internetes értékesítését. 

Elérhetősége:

ONLINE BUTORKERESKEDÉS 
facebook.com oldalon 
megtekinthető.

Telefon: 06-30/299-7275

• Masszázsaim: Svéd, lávaköves, 
mézes

• Kezelések: köpölyözés, celulitisz, 
kinezológiai tapasz ragasztás

• Csontkovácsolás, kimozgatás, 
nyújtás

Bővebb információért  és időpont egyeztetésért  hívjon bizalommal!

Tóth Krisztina
Svédmasszőr, Csontkovács 
Telefon: 70/88-63-120

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

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






