Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2016. július 26. napján rendkíZárt ülés keretében haszonbérleti szerződésben vállalt
vüli ülést tartott.
teljesítések ellenőrzéséről szóló tájékoztatót fogadtak el.
Első napirendben került megalkotásra Dévaványa
A képviselő-testület 2016. augusztus 1. napján rendVáros Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. kívüli ülést tartott.
(VII.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi
Első napirendben a „Dévaványai Kossuth utcai járdaalapellátás körzeteiről.
felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Futizo Kft.
Második napirendként tudomásul vették a Gyomaköz- 15.529.964,- Ft nettó áras ajánlatát hirdették ki nyerszolg Kft. üzletrész tulajdonosaként Gyomaendrőd Vá- tesnek.
ros Képviselő-testületének és Ecsegfalva Község KépMásodik napirendként a „Köztemető üzemeltetése
viselő-testületének az 1 % üzletrész-hányad átruházásra
irányuló szándékát, majd kijelentették, hogy az elővá- Dévaványán 2016” című tárgyban indított közbeszerzési
eljárás Ajánlattételi dokumentációját és az ajánlattételre
sárlási jogát a testület nem kívánja gyakorolni.
felkért vállalkozásokat jóváhagyták.
Harmadik napirendi pontban módosításra került a
Harmadik napirendben tudomásul vették a település
Gyomaközszolg Kft-vel kötött Társasági szerződés, mihelyi építési szabályozásáról szóló 14/2013.(XI.29.) szável új ügyvezető került kinevezésre, Vaszkó Anikó szemú rendeletére érkezett törvényességi felhívásban fogmélyében.
laltakat, majd módosították a rendeletet.
Negyedik napirendben jóváhagyták a Kft-vel köNegyedik napirendben hozzájárultak a betöltetlen II.
tött, 2016. július 1-jétől hatályos hulladékgazdálkodási számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel
közszolgáltatási szerződés megszüntetését, majd csat- történő ellátásához 2016. augusztus 1-jétől, illetve a reulakoztak Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a matológiai szakrendelés Dr. Csernus Zoltán szakorvosHulladékgazdálkodási közszolgáltatás beszerzésének sal történő ellátására 2016. augusztus 1. napjától.
indításáról szóló közbeszerzési eljárás közös lebonyolíZárt ülés keretében szociális bérlakásra vonatkozó kétásához. Döntést hoztak arról, hogy átmeneti hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó szerződést köt- relemről döntöttek.
nek az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, majd
A képviselő-testület ünnepi ülését 2016. augusztus 20.
módosították a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
napján tartotta. A polgármester köszöntötte az ünnepi
szóló 22/2013.(XII.20.) önkormányzati rendeletet.
ülésen megjelenteket, majd megadta a szót Dankó Béla
Ötödik napirendi pontként úgy döntöttek, pályázatot országgyűlési képviselő részére, hogy megemlékező benyújtanak be 3 sportpark és egy 400 m-es futókör létesí- szédet mondjon.
tésére vonatkozóan.
Az ünnepi beszéd elhangzását követően sor került a
Hatodik napirendben a „Köztemető üzemeltetése „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés átadására, amelyet ebDévaványán” tárgyú közbeszerzési eljárást eredmény- ben az évben Szűcs Ferenc részére ítélt oda a képvisetelennek nyilvánították, majd a Gyulai Pietas Kft-vel lő-testület.
hatályos közszolgáltatási szerződést az eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követő hó végéig meghoszA képviselő-testület legközelebbi ülését 2016. szepszabbították.
tember 29. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek
napirendjei a következők:
Hetedik napirendi pontban a „Dévaványa útépítés
2016” tárgyú közbeszerzési eljárásban a D-Profil Kft. 1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevé49.128.000,- Ft nettó áras ajánlatát hirdették ki nyerkenységéről.
tesnek.
2. Beszámoló a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport
Kilencedik napirendben kerültek megtárgyalásra a
Egyesület tevékenységéről.
bejelentések, melyek között döntöttek arról, a közfoglalkoztatási programban résztvevő dolgozók munkáját 3. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató
megköszönve az Autós csárdánál augusztus 13-án vendégül látják őket.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Működésbe lépett a mentési pont
Örömömre szolgál megosztani Önökkel a jó hírt, hogy az
Országos Mentőszolgálattal folytatott egyeztetések sikerre
vezettek, az általuk támasztott feltételeknek megfeleltünk,
így szeptember elsejétől városunkban is üzembe állt a Mentési pont. A Mentési pont átadására 2016. szeptember 7-én
került sor ünnepélyes keretek között. A nemzeti színű szalagot Dr. Zentay Attila, az Országos Mentőszolgálat Dél-Alföldi Regionális Igazgatójának közreműködésével vágtuk
át, és ezzel hivatalosan is megkezdődött a közös munka. Az
ünnepségen közreműködtek a művészetoktatási intézmény
diákjai és tanárai.
A mentési pontot a Margaréta Idősek Otthonában helyeztük el, mely hétköznapokon reggel 8 órától délután 16 óráig üzemel, ugyanis a statisztikák szerint ezen időtartamban
érkezik a legtöbb segélyhívás városunkból. Ez azt jelenti,
hogy ebben az időintervallumban a rászorultaknak már csak
minimális időt kell várniuk a mentőre. Jelen fejlesztés elsősorban Dévaványa és Ecsegfalva lakosainak jelent hatalmas
előrelépést, de szükség esetén a térség más településein is
gyors segítséget nyújthat. A mentőállomás létrehozása régi
vágya városunknak, a mentési pont ennek első állomását
jelentheti. Amennyiben a statisztikák is alátámasztják kéréseinket és a mentési pont is beváltja a hozzá fűzött reményeket, úgy a jövőben megkezdődhetnek a tárgyalások az
állandó üzemű mentőállomás létrehozásáról.

Az előző pálya kivitelezőjével sajnálatos módon többszöri tárgyaláson sem sikerült megegyezni, így a garanciális
hibákra hivatkozva az önkormányzat most bíróság előtt
próbálja meg érvényesíteni jogos igényeit, és az építésre
anno kifizetett vállalkozói díjat visszakapni. Az ügyben a
bíróság az első tárgyalást szeptember végére írta ki, a bírói
gyakorlatot ismerve azonban feltételezhető, hogy az eljárás
még évekig is elhúzódhat.

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Tájékoztatom a kedves Lakosságot, hogy a polgármesteri hivatal épületeiben a vagyonvédelem miatt elektronikus
ajtózárak kerültek beépítésre, melyek csak ügyfélfogadási
időben nyílnak. Ügyfélfogadási időn kívül az ügyintéző által adott időpontban tudnak az épületbe bejutni. Megértésüket köszönjük!
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-11.30, 12.30-16.30
Kedd: 8.00-11.30
Péntek: 8.00-11.30, 12.30-14.00

Elindultak a szakrendelések a
Gyógyászaton

Elindult a sportpálya kiépítése

Szeptember elsejével három új szakrendelés indult el a
Gyógyászat épületében, a Gyomaendrődi Szakrendelő orSzeptember beköszöntével hosszas huzavona után végre vosainak közreműködésével. A betegek ezentúl bőrgyógyáelindulhatott a futballpálya felújítása. A felújítási munká- szat, szemészet és belgyógyászati szakrendelésre is kérhetlatok költségeire a Dévaványai Sportegyesület TAO-s pá- nek időpontot a Strandfürdőbe.
lyázaton több mint 63 millió forint felhasználásra kapott
Rendelési rend:
engedélyt, melyből a közel 19 millió forintnyi önerőt az
önkormányzat vállalta finanszírozni. A kivitelezővel kötött Belgyógyászat – Dr. Szabó Dániel belgyógyász szakorvos
Hétfő: 8.00-14.00
szerződés értelmében a pálya 2 hónapon belül elkészülhet,
azonban a fű megerősödésének érdekében a pályát használ- Bőrgyógyászat – Dr. Tóth Mariann bőrgyógyász szakorvos
ni még nem lehet. Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulKedd: 8.00-10.00
va nem a pálya egyszerű felújítása fog megtörténni, hanem
egy teljesen új, alapjaiban más pályaszerkezet kerül meg- Szemészet – Dr. Csillagh Sándor szemész szakorvos
Péntek: 9.00-12.00
építésre, remélve, hogy ezzel megoldódnak a vízelvezetési
problémák.
Bejelentkezni a 66/581-180-as számon hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 12.00-ig és 12.30-16.00-ig lehetséges, valamint
pénteken 7.30-tól 12.00-ig és 12.30-tól 13.30-ig.
Nőgyógyászat – Dr. Mike Géza szülész-nőgyógyász szakorvos
Szerda: 9.00-17.00
Bejelentkezni az 56/550-469 –as számon minden kedden
9.00-től 12.00-ig lehetséges.
Reumatológia – Dr. Csernus Zoltán reumatológus és fizioterápia szakorvosa
Kedd: 13.00-16.00
Bejelentkezni a 66/483-127-as számon hétköznapokon
munkaidőben lehetséges.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Megkezdődött a Kossuth utca
teljes járdaszakaszának rendbetétele

Hulladékkezelési Közszolgáltató
váltás 2016. július 1. naptól

Településünkön a hulladékkezelési közszolgáltatási felMár korábban többször is szóltunk róla, hogy önkormányzatunk a helyi önkormányzatokért felelős miniszter adatok teljesítését 2016. július 1-jétől a Felső Bácskai
által kiírt pályázati felhíváson 15 millió forint támogatást Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. A társaság
2002-ben alakult többségi önkormányzati tulajdonosi körrel, központi telephelye a Bács-Kiskun megyei Vaskúton
található. Megalakulását követően a vaskúti térség regionális hulladékgazdálkodási feladatait látta el. A szolgáltatási területe mára négyszeresére nőtt, jelenleg 133 településen folytat közszolgáltatási tevékenységet Bács-Kiskun,
Csongrád és Békés megye egyes területrészein.
A Gyomaközszolg Kft. likviditási helyzete június végére
elérte a pénzügyi teljesítési képességének határát, ezért a
tulajdonosi körnek azonnali beavatkozást kellett foganatosítani. Figyelembe véve a várható jövőbeni bevételeket is
világossá vált, hogy a Gyomaközszolg Kft. a lakossági kintlévőségek terhe mellett további eredményes gazdálkodást
nem tud a továbbiakban folytatni. A települési közszolgáltanyert a Kossuth utca teljes járdaszakaszának rendbetételé- tás finanszírozását a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koorre. A közbeszerzési eljárás lezárult így megkezdődhettek a dináló és Vagyonkezelő szervezet végzi a közszolgáltatást
fizikai munkálatok is a Szeghalmi úttól kiindulva. A mun- igénybevevők befizetéseiből.
kálatok nem felújítást jelentenek, hanem újbóli kiépítést,
A szervezet a legmagasabb színvonalú közszolgáltatást
így várhatóan annak tartóssága és teherbírása is nagyobb (magas hasznosítási arány, lerakótól történő eltérítés növelesz. A kivitelezői szerződés értelmében a járda befejezése lése, feldolgozás) helyezi előtérbe. A magas színvonalhoz
3 hónap alatt meg fog történni.
kapcsolódik egy ösztönző jellegű magasabb szolgáltatási
díj, továbbá a nagy kiterjedésű szolgáltatási területhez kapKöszöntő Idősek napja alkalmából csolódó magasabb lakosságszám díjnövelő tételként kerül
Október elsejét megelőzve engedjék meg, hogy pár szó- elszámolásra. Mivel a Gyomaközszolg Kft. nem rendelkeban ezúton is köszöntsem településünk idősebb lakosait. zik a legmagasabb szintű technikai felkészültséggel és viKöszönöm Önöknek a példamutatást, az életbölcsességeket szonylag kis területen szolgáltat így az ösztönzést elősegíés élettapasztalataikat, melyeket átadtak nekünk. Köszön- tő források igénybevételére sem jogosult. A Felső Bácskai
jük féltésüket, törődésüket és a sok gondoskodásukat! Kí- Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. „próbaidős” együttvánom az idős és szép-korúaknak, hogy esetleges problé- működést ajánlott fel a Gyomaközszolg Nonprofit Kft-nek
máik ellenére is élvezzék életük minden egyes pillanatát, alvállalkozói feladatok ellátására, a társaság jelenleg a legtapasztalják a család, a város és a társadalom megbecsülé- magasabb szolgáltatási díjat tudja lehívni. Az együttműkösét. Még ha néha szürkék is a napjaik vagy borúsabb a han- dés keretében a Gyomaközszolg Kft. alvállalkozóként fogja
gulat ne feledjék, hogy igen is szükség van Önökre, hiszen ellátni az eddig is végzett gyűjtési feladatát. Ez az együttvannak dolgok, amit jobban tudnak és vannak dolgok, amit működés átmeneti mivel hatálya egy eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásának lezárásáig van érvényben.
csak Önök tudnak!
„Az érett kor egyik legfontosabb erénye a higgadtság,
amely türelmesebbé tesz másokkal és önmagunkkal szemben. De vigyázzunk! Ha türelmesebbek vagyunk, az a
legkevésbé sem jelent valamiféle gyengeséget vagy határozatlanságot. Ellenkezőleg: éppen magasabb korunk, de
nagyobb tapasztalatunk és bölcsességünk tehet bennünket élesebb látásúvá a dolgok megítélésében. Kevesebb
indulattal viseltetünk a szokatlanabb jelenségek iránt, és
persze nagyobb távolságtartással, több tárgyilagossággal
ítélünk.”

A képviselő-testület döntést hozott arról, hogy csatlakozik a Gyomaközszolg Kft. tulajdonosi köréhez tartozó települések (Gyomaendrőd, Ecsegfalva, Csárdaszállás, Hunya,
Kétsoprony, stb.) által megszervezésre kerülő közös közbeszerzési eljárás lebonyolításához.
A képviselő-testület azt reméli az intézkedés meghozatalától, hogy a továbbiakban nem lesz szükség a veszteség
finanszírozására.

Fritz Riemann: Az öregedés művészete
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Valánszki Róbert
polgármester

A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Isten kegyelméből itt van a 2016-os
év első őszi hónapja: szeptember. Lehetőség arra, hogy visszatekintsünk az
elmúlt nyárra: vajon a kikapcsolódás,
a munka mellett fordítottunk-e időt,
energiát lelki fejlődésünkre, Istennel
ápoltuk-e kapcsolatunkat, főleg azáltal,
hogy részt vettünk az egyház ünnepein, a hirdetett szentmiséken. Ha nem
tudunk ünnepelni, kiszakadni a hétköznapi rutinból, sodródásból életünk könynyen kiüresedik, unalmassá válik. Ne feledkezzünk meg egyházi ünnepeinkről,
a vasárnapi szentmiséről, mert ahhoz,
hogy kiteljesedetebb életet tudjunk élni,
nem elég a családi, baráti, rokoni öszszejövetel, hanem szükségünk van arra,
hogy az Egyházon belül, Istenhez emeljük a
lelkünket, az ima, a szentmise, a szentségek révén. Ezek
által tisztul meg a lelkünk, válunk szabaddá sok földi megkötözöttségtől és nyerünk olyan belső erőt, amely képes
átvezetni az élet megpróbáltatásain. Szeptember 14-én,
szerdán lesz a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe. Ez az ünnep arra tanít, hogy vállalván keresztjeinket
egy jobb világ kialakításáért, leszünk igazán Jézus Krisztusnak követői, aki szenvedésével és halálával váltott meg
bennünket. Bizonyára sok szülőnek és gyereknek keresztet jelent az új tanév kezdés, mások meg betegségekkel,
egyéb aggodalmakkal küszködnek, viszont Jézus Krisztus
mindannyiunk mellett áll és felkínálja a segítségét keresztjeink hordozásában. Rajtunk áll, hogy kapcsolódunk-e
Őhozzá vagy továbbra is, mi akarunk önmagunk istene
lenni. Az utóbbi lehetőség a romlásba, kárhozatba vezet,
az előbbi pedig az üdvösségre, az örök életre. Mindanynyian hivatalosak vagyunk az Isten országába, az Ő parancsolatait betartva, igyekezzünk az üdvösség felé haladni.
Szeptemberben több szentet is ünneplünk, akik példaként
állnak előttünk, hogy döntsünk Isten mellett és az Ő segítségével jussunk el olyan tökéletességre, amilyent Isten
vár tőlünk. Szeptember 4-én volt boldog Kalkuttai Teréz
anya szenté avatása Rómában, ami az irgalmasság évének egyik legkiemelkedőbb eseményének mondható. Teréz anya tevékenykedését a kitaszítottakért, szegényekért
az egész világon elismerik. Kiemelkedő példát nyújt tehát
számunkra a felebaráti szeretet hősies gyakorlásában, ami
az Isten iránti szeretetből tud fakadni. Szeptember 8-án
volt Kisboldogasszony ünnepe, amelyen Szűz Mária születését ünnepeljük. Az ünnep emlékeztet, hogy mindanynyian valamilyen feladattal jövünk a világra, hivatásunk,
hogy ezt felismerjük és beteljesítsük. Emberek akik ezt
megvalósították és ebben a hónapban van emléknapjuk:
Nagy Szent Gergely pápa (szeptember 3.), Kassai vértanúk (szeptember 7.), Aranszájú Szent János (szeptember
13.), Koreai vértanúk (szeptember 20.), Máté apostol és
evangélista (szeptember 21.), Pio atya (szeptember 23.),

Szent Gellért vértanú püspök-egyházmegyénk védőszentjének ünnepe (szeptember 24.), Jeromos egyháztanító (szeptember 30.). Szeptember 29-én van a főangyaloknak: Mihálynak, Gábornak, Rafaelnek az ünnepe,
égi lények ők és mellettünk állnak az élet harcaiban. Évközi vasárnapjaink folytatódnak: 23, 24, 25, 26. Az új tanév
elején kívánok sok erőt a tanároknak, jó tanulást a diákoknak és tisztelettel kérem mindannyiuktól, hogy a hirdetett
szentmiséken, programokon vegyenek részt.
Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30-tól a templomban.
2016. szeptember 14. (Szerda): Szent Kereszt felmagasztalása, szentmise 18.00-tól a templomban.
2016. szeptember 23. (Péntek): Szent Pio atya, szentmise 17.00-tól a templomban.
2016. szeptember 24. (Szombat): Szent Gellért vértanú püspök, a Szeged-Csanádi Egyházmegye védőszentje, szentmise 9.30-tól a templomban.
Figyelmükbe:
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a plébánián.
Szeptemberi ájtatosság, szeptember hónap minden pénteki napján a templomban, 17 órától. Ha ünnep van ezen
a napon, akkor szentmise helyettesíti az ájtatosságot. Az
ájtatosság vagy a szentmise után imádkozunk a személyes
imaszándékokért, illetve gyónási lehetőség is van.
Felnőtt keresztény csoport (Biblia óra) péntek délután
18 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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JÓGA TÁBOR - BÜKKSZÉK
Immáron több mint egy éve a DÁMK Művelődési Háznál heti rendszerességgel találkozik a „Rózsika jógája”
csoport. A vezetője: Gyányiné Vincze Róza.
A létrehozásának célja az volt, hogy a gerinc, nyaki,
mozgásszervi fájdalmakkal küszködőknek, illetve az ülő
munkát végzőknek olyan tornagyakorlatokra épülő mozgássort állítson össze, melynek elvégzése után, könnyebbé
válik a mozgás, a napi teendők elvégzése és segít szinten
tartani mind fizikai, mind lelki állapotot.

A csoportba bárki becsatlakozhat kortól, nemtől függetlenül. A gyakorlatsorok egymásra épülnek, azok folyamatos ismétlésével sajátíthatók el a feladatok. Kezdő csoport
indításához Rózsika várja az új jelentkezőket is!
Felvetette, hogy csapatépítő céllal a nyár folyamán egy
tábort szervez Bükkszéken.
Az időpont eldöntése után pontosítva lettek a programok, így hamarosan meglett a létszám is. Az indulás napja
augusztus 25-e volt. Az utazáshoz igénybevettük az önkormányzat buszát. Tizenhárman indultunk egy közös cél
irányába, hogy jól érezzük magunkat és maximálisan részt
vegyünk a tervezett programokon.
Már Bükkszék község előtt mindenki felhúzta a tornacipőt és „bemelegítésképpen” a Szarvaskőhöz való feljutást
célozta meg. A vendégházhoz érve a tulajdonos házaspár
nagy szeretettel fogadott bennünket. A szálláshely nagyon
kényelmes, jól felszerelt, és gyönyörű környezetben volt.
A programok között szerepelt a Siroki vár látogatása,
reggeli hegymászás, wellness fürdőzés, természetgyógyászatba való betekintés, táplálkozással kapcsolatos beszélgetés, közösségépítő játék.
Természetesen a jobbnál jobb vacsorák ledolgozására be
lett iktatva a reggeli és esti jógázás is. Nagyon gyorsan eltelt az ott töltött idő, mely felejthetetlenné tette ezt a nyár
végi hetet.
Köszönet érte Gyányiné Vincze Rózsikának, Mészárosné Gazsó Diának, Mészáros Györgynek, Gyányi Dittának!
Balogh Aranka

KEDVES KISMAMÁK, ANYUKÁK,
ÉRDEKLŐDŐK!
A közelmúltban szereztem meg jógaoktatói oklevelemet. Nem titkoltan azzal a szándékkal kezdtem el a
képzést, hogy egy új közösséget hozhassunk együtt létre, a jóga segítségével. Így örömmel tudatom veletek,
hogy kismama és baba-mama jóga indul Dévaványán.
Kinek ajánlott ez a fajta jóga?
Ha még nem vagy várandós, de pároddal tervezitek.
Szeretnéd felkészíteni lelkedet és testedet a változásokra.
Ha kismama vagy és szeretnél kicsit mozogni, közösségben lenni, akkor ez egy nagyszerű alkalom erre. A
gyakorlatokat nektek, várandós anyukáknak fejlesztették ki, a ti igényeitekhez alkalmazkodva mind a három
trimeszter során.
Ha anyuka (nagymama) vagy és szeretnél babáddal
együtt mozogni, aktív időt eltölteni. Ami a babának
egyfajta játék, neked teljes testet, elmét felfrissítő kikapcsolódás.
Az önkormányzatunknak köszönhetően lehetőség
nyílik az órákon, az első öt alkalommal díjmentesen
részt venni.
Felmerülő kérdések esetén illetve órákra való bejelentkezéshez használd az alábbi elérhetőségeket:
06/30-680-4701 vagy halasierika@gmail.com
Időpont: szombatonként 9:30-kor
(igény esetén több alkalommal is)
Helyszín: Civilház, Kossuth u. 9.
Remélem, hamarosan találkozunk!
Halasi Erika

CIRKUSZBAN JÁRTUNK
A Fővárosi Nagycirkusz vízi cirkuszi show műsorát, az
Atlantisz gyermekei című előadást tekinthette meg a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola harminc tanulója és kísérőik.
A Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. a tanév végén az országban minden jeles és kitűnő tanuló diáknak
egy-egy cirkuszjegyet ajándékozott. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is nagyon
sokan részesültek ebben az ajándékban. Többen közülük a
nyár folyamán családjukkal látogattak el a budapesti cirkuszi előadásra, de akik igényelték, azok számára bérelt buszszal augusztus végére egy csoportos látogatást szerveztek
az iskola pedagógusai. Erre a kirándulásra 2016. augusztus
24-én került sor. A látványos vízi cirkuszi show mindenkit elkápráztatott. A porond időnként szökőkúttá változott,
voltak tréfás műsorszámok, és világszámokat is láthattak a
nézők légtornászok és egyéb mutatványosok előadásában.
Feledhetetlen élményt jelentett valamennyi gyereknek,
köszönet mindenkinek, aki lehetővé tette a gyerekeknek a
cirkuszi előadásra való eljutást.
Czudor Lászlóné Bukva Róza
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SZAKGIMNÁZIUM VAGY GIMNÁZIUM?
cél
képzési idő
bizonyítvány
másik bizonyítvány

szakgimnázium
érettségi mellett szakmai
képesítés megszerzése
4 év
érettségi
szakmai, 34 OKJ szakmunkás
bizonyítvány
felsőoktatás
(szakirányban plusz pont, bármely más irány is lehet)
technikusi végzettség (52, 54
OKJ) megszerzése egy év alatt
szakirányban

továbbhaladás

tantárgyak
magyar, matematika,
történelem, testnevelés,
ofi, közösségi szolgálat
mindkét helyen

gimnázium
széles általános képzés az érettségi megszerzéséhez
4 év
érettségi
----felsőoktatás
(bármely irányban)

52, 54 OKJ szakképesítés megszerzése 2 év alatt

két év alatt szakirányon kívül
szakmában elhelyezkedés, munkavállalás
 egy idegen nyelv

 két idegen nyelv kötelező

 természettudományos tárgyak közül az adott szakmához kapcsolódó kiemelt

 fizika, kémia, földrajz,
biológia adott óraszámban
kötelező

 szakmai tantárgyak elméleti,
gyakorlati órákon

 rajz, ének, művészetek,
filozófia, etika, társadalomismeret

A szakgimnáziumban:
szakma és érettségi 4 év alatt (34 OKJ) utána + 1 év: technikusi szakma is (52, 54 OKJ)
VAGY + 2 év: (mint bármely más gimis érettségivel) BÁRMELY szakma VAGY
FELSŐOKTATÁSBAN TOVÁBBTANULÁS (mint bármely más gimis érettségivel)
- MAGASABB SZAKMAI ÓRASZÁM
kevesebb „nem-szeretem-tantárgy”
- Szakmához kapcsolódó természettudományos tárgyak:
szépészet: biológia, kémia
vendéglátás-turizmus: földrajz
gépészet: fizika
- FELSŐOKTATÁSBAN: megszerzett szakirányú képesítés plusz pontot jelent
- emelt szintű érettségi szakmai tantárgyból is lehetséges
- emelt szintű felkészítés 11. és 12. évfolyamon és érettségi: bármilyen más tantárgyból
(idegen nyelvek, magyar, történelem, matematika stb.) is választható (nem csak a szakmai tantárgyból).
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SZAKGIMNÁZIUM VAGY GIMNÁZIUM?
ágazat

szakgimnázium
4 év alatt az
érettségi
MELLETT
szerzett szakma

+ 1 év alatt az
érettségi után
szerzett szakma

szépészet

férfi fodrász,
borbély

fodrász

vendéglátás

pincér

vendéglátás szervező

kereskedelem

eladó

kereskedő

ügyfélkapcsolati
ügyintéző

irodai titkár

↓

4 év alatt:

érettségi + 1 szakma

↓

csak érettségi

5. év alatt:

6. év után:

+ egy szakma

egy szakma

marketing

ügyvitel

gimnázium
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Felnőttképzés a középiskolában
Június 6-án a Gyomaendrődi Munkaügyi
Központ, Dévaványa Város Önkormányzata, valamint a Gyulai Szakképzési Centrum
szervezésében faipari gépkezelő OKJ részszakképzés indult városunkban.
Mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskola szervezésében
valósult meg. Elméleti és gyakorlati oktatót
Kisújszállásról illetve Gyomaendrődről hívtunk, valamint a helyi tantestületből is vállaltak órákat.
A folyamatos kapcsolattartásnak és kommunikációnak, valamint a magas színvonalú
szakmai oktatásnak köszönhetően augusztus 11-én sikeres vizsgát tettek a képzésben
résztvevő közfoglalkoztatottak.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden a képzés szervezésében résztvevőknek a
gördülékeny munkát, és kívánok minden levizsgázott tanulónknak mihamarabbi előbbrejutást és munkálkodást részszakmájában.
Molnár Tünde
Nyári összefüggő szakmai gyakorlatok
Az idei tanév szorgalmi ideje végén, június 16-án elkezdődtek a nyári gyakorlatok.
Tanulóink belső- és külső gyakorló helyeken töltötték le az előírt gyakorlati időt. A
szakiskolai évfolyamon az eladó, hegesztő
és szociális- ápoló és gondozó szakon 140
órát kellett letölteni. A gyakorló helyek viszszajelzései alapján minden tanulónk teljesítette a kötelező órákat. Tanulóink zöme az
új tanévben is ugyan ezeken a gyakorló helyeken marad szakmai gyakorlaton. Bízunk
benne, hogy mindenki pozitív élményekkel
és szakmai ismeretekkel gyarapodott a nyári
gyakorlat folyamán.
Váradi Tibor
A 10/R osztály vendéglátós diákjai a
nyár folyamán 105 órás szakmai gyakorlaton vettek részt. A nyári gyakorlat magába
foglalja az emelt szintű szakmai vizsgára
való felkészülést is. Tanulóink nem csak az
iskola által szervezett gyakorlaton vettek
részt, hanem külső gyakorlati helyeken is
ismerkedhettek választott szakmájuk szépségeivel. Virágné Rábai Alexandra és Molnár István szakoktatóknak köszönhetően a
tanulmányi kirándulásokon is sok élményt
és szakmai tudást gyűjtöttek a Rubin Panzióban és Étteremben (Gyomaendrőd) valamint a Liget-Gasztro étteremben (Vésztő).
Gratulálunk diákjainknak a sikeres nyári
gyakorlathoz.
Schwarcz Júlia
Az iskola befejezése után azonnal megkezdődött a fodrász tanulók összefüggő
nyári gyakorlata.

A 10/R és a 11/R osztályok fodrász tanulói összevontan, az iskola tanműhelyében töltötték el a szakmai gyakorlatot. A
két csapat nagyon jól összekovácsolódott a
kicsit kötetlenebb légkörben. A gyakorlati
oktatás témaköreit a központba helyezve,
fej- kéz- és lábmasszázst gyakoroltak, de
készítettek egymásnak nappali-, éjszakai-,
alkalmi sminkeket, hajat fontak és szőttek.
Filmfelvételeket néztek hajvágásokról, frizurákról és művészetről. Ezek ismeretében
gyakorolták a különböző vágástechnikákat,
szárításokat, már készülve a jövő évi versenyekre. A kéz- és láb szépítés sem maradt
ki. Formás, igényes manikűrt készítettek
egymásnak tanulóink.
Az oktatók igyekeztek változatossá, érdekessé tenni a szakmai gyakorlatot, öszszefoglalva mind azt az ismeretanyagot,
amelyet a tanév folyamán ismertek meg a
tanulók. Ebből adódóan tanulóink sok-sok
tapasztalattal lettek gazdagabbak, amelyeket a következő tanév folyamán és a versenyeken tudnak majd kamatoztatni.
Dr. Laczóné Kiss Ágota
A 2016-2017 tanév elkezdődött a
középiskolában

Iskolánk diákjai, különösen a diákönkormányzat lelkes tagjai nagy érdeklődést tanúsítottak a kilencedikesek érkezése iránt.
„Hány fiú és mennyi lány fog tanulni szeptember elsejétől az iskolánkban?”
Már a tanévnyitó előtt sok-sok jó ötlettel álltunk készen az új tanítványok ünnepélyes fogadására. Néhány óra leforgása
alatt már el is készült iskolánk aulájában
a tanévnyitó ünnepség dekorációja. Némi
kis szervezéssel, rajzolással, valamint
nyomtatással, már készen is volt a kilencedikeseknek szánt ajándék. Ez egy olyan
könyvjelző, amely a tanulást szimbolizálja.
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Új diákjaink osztályfőnökeinek szeretet-virágcsokra a kollégiumi nevelők segítségével nagyon szépre sikeredett.

2016. szeptember 1-jén 9 órakor elkezdődött az ünnepélyes tanévnyitó.
A szokásos igazgatói megnyitó után következett a DÖK köszöntő műsora. Malomsoki Naomi, a DÖK megbízott elnöke vezényelte le a „meglepi műsort”. Köszöntője
után következtek mazsorettes lányaink, akik
magabiztos mozdulatokkal kápráztatták el a
nézőket. Ezt követően tréfás versek következtek, melyeket régi-, valamint új diákjaink adtak elő. Mészáros Ramóna 12/R osztályos tanuló mókás verse mosolyt hozott
a kicsik megszeppent arcára. De, hogy mi
minden van ilyenkor, a tanév első napján
egy kilencedikes fejében, erről Balogh Viktória, új diákunk beszélt „kétségbeesetten”.
Kiss Róbert - szintén kezdő diákunk, sopánkodva mondta el versét, hogy sajnos vége a

nyárnak, hűvös szelek járnak…Kromperger
Zoltán verse pedig arról szólt, hogy visszajött újra hozzánk, mert neki itt nagyon jó. Ez
után felcsendült a Desperado együttes egyik
nyárbúcsúztató dala, minek hallattán táncra
perdültünk.
Az évnyitó az ajándékozás örömével zárult. A kilencedikesek megkapták a tanulást
irányító könyvjelzőket, osztályfőnökeik pedig az általunk csokorba szedett szeretetünket virágcsokor formájában.
Ez az év is jól kezdődött…
Pappné Nagy Katalin
DÖK segítő pedagógus

EGY HOSSZÚ HÉTVÉGE A BÁNSÁGBAN ÉS AZ AL-DUNÁNÁL
Alig pirkadt, mikor buszunk kigördült a településről 43
útitársunkkal, hogy kezdetét vegye egy csodálatos utazás a
Bánság és az Al-Duna és vidékének látnivalóival.
Hatodik alkalommal indultunk neki a határon túli útnak, hogy megismerjük, felfedezzük ennek a vidéknek is
a szépségeit.

Temesvár – Resicabánya – Herkulesfürdő – Orsova Vaskapu – Kis- és Nagy- Kazán-szoros – Vajdahunyad és
Déva vára volt az úticélunk.
Idegenvezetőnk - Sipos Dávid - Temesváron várt bennünket és kiadós városnézésre invitálta a csapatot, ahol megcsodáltuk a Bánság fővárosának gyönyörű régi épületeit,
köztereit, parkjait. A séta fáradalmait a buszon pihentük
ki, míg a vasérc bányászatáról, vasgyártásáról híres Resicabányára értünk, ahol szabadtéri kiállításon ismerkedtünk
meg az itt gyártott mozdonytipusokkal, közöttük az első
Magyarországon gyártott mozdonnyal.
Innen aztán betértünk a hegyek közé, hogy útba ejtsük
az Európa 10 legszebb vízesése közé sorolt Bigar vízesést.
Ezután már Herkulesfürdő következett, a Habsburg –
Magyar Monarchia egykori gyöngyszeme, a Ferenc József
és Erzsébet királynénk által is igen kedvelt fürdőváros. Itt
volt a szállásunk, egy nagyon kedves, lakájos panzióban,
ahol kis csapatunk helyet kapott. A hosszú út fáradalmai,
a kiadós finom vacsora után pihenés, séta, nótázás volt a
választék.
A következő nap is bővelkedett látnivalókban. Idegenvezetőnk Dávid, hajókázást szervezett a csapatnak a Kis- és
Nagy- Kazán-szoros közt, aminek külön érdekessége volt,
hogy négy 12 – 15 személyes kis hajóval szeltük a Duna
habjait, vízközelben, megcsodálva a parti sziklákat, a monumentális Decebal sziklaszobrot, benézve a Punyikovai
barlangba, amit a Duna vize vájt a sziklába. A Vaskapu
erőmű és múzeum volt a következő programunk. Innét
Orsovára vezetett utunk, a hegytetőn épült Szent Anna kolostorba, ahonnét gyönyörű kilátás nyílt az Orsovai öbölre.
Itt rejtette föld alá 1849-ben a szent koronát Szemere Ber-

talan, itt hagyta el Magyarországot, szállt hajóra Kossuth
Lajos.
Délután Herkules fürdőn barangoltunk és csodáltuk meg
a 19. században épült díszes nyaralókat, köztük Sissy királyné palotáját, végigsétáltunk a fürdőváros központján,
megcsodáltuk a Kaszinó elhanyagoltságában is gyönyörű
freskóit, ahol királyok, fejedelmek találkoztak, kis fantáziával felidéztük az akkori idők hangulatát. A kén tartalmú
gyógyvízben fürdésre is volt lehetőség.
Vasárnap korán indultunk, hosszú út és sok látnivaló várt
ránk. A Porta Orientalis, a Temes völgyétől a Cserna völgyébe vezető hágó 515 m magasságban gyönyörű út volt.
Az Al-Duna nehezen hajózhatósága miatt ősidők óta fontos
útvonal volt ez az Alföld és Havasalföld között.
Dél körül értünk Vajdahunyadra, hogy bejárjuk, megcsodáljuk Európa legszebb várai közé sorolt várat, a Hunyadiak ősi fészkét.

Utolsó állomásunk magos Déva vára volt. A várat szépen
felújították, a várfalakról csodálatos kilátás nyílt a városra,
a környező vidékre.
Itt búcsúztunk el idegenvezetőnktől, Dávidtól. Rengeteg
új információval gazdagodtunk, sok szép, érdekes történettel szórakoztatott bennünket útközben. Köszönjük neki a
sok szép, utunk hangulatához illő verset, az „esti meséket”,
mellyel megnevettetett bennünket, a szép herkulesfürdői
keringőt.
Most már nekünk is van Herkulesfürdői emlékünk.
Köszönöm útitársaimnak hogy velünk tartottak, magukkal hozták nyitottságukat és beengedték ennek az útnak a
szellemi értékeit, lelki szépségeit és a természet gyönyörűségét.
Külön köszönjük a településünk képviselő-testületének
azt az anyagi támogatást, melynek segítségével megvalósulhatott ez a csodálatos kirándulás.
Varga Istvánné
Hagyományőrző Nők Egyesülete
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Felhívás rajzpályázatra
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 Felemelkedéséért Közalapítvány irodájába. A rajzok kiállításra
kerülnek 2016. szeptember 16-án a városi Autómentes
Napon. A díjazásról sem feledkezünk meg, három kategóriában – 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 történik a teherszállítás kevesebb szennyező anyag kerül a
levegőbe? Mi mindent szállíthatnánk vasúton, ezzel is tehermentesítve a közutakat? Rajzold le!

Keressük Dévaványa legrégebbi, működőképes és
egyedi készítésű kerékpárját
Idén is megrendezésre kerül az Európai Autómentes Nap
Dévaványán 2016. szeptember 16-án, pénteken, melyre ismét
várjuk a veterán és egyedi készítésű kerékpárral rendelkező tulajdonosokat a református templom előtti térre.
Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő vagy
egyedi készítésű kerékpárral jöjjön, mutassa meg az érdeklődőknek és vegyen részt a 7. alakalommal megrendezésre kerülő „Gurul Ványa” felvonuláson is!
A legrégebbi és a legötletesebb biciklik tulajdonosait apró ajándékkal jutalmazzuk és egy elismerő oklevelet is kapnak.

A rajzodat bármilyen technikával készítheted!
A rajzok hátoldalán szerepeljen neved, osztályod, iskolád neve, illetve óvodásoknak az óvoda címe.

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

Részvételi szándékát kérjük előre jelezze, hogy a kerékpárral
kapcsolatos információkat (gyártás éve, típusa, tulajdonos neve)
előre ki tudjuk nyomtatni, és majd a helyszínen a kerékpáron el
tudjuk helyezni!
További információ:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában,
Hősök tere 1., telefon: 66/483-100/129 mellék vagy a kozalapítvanydevavanya@gmail.com e-mail címen.

VÖRÖSKERESZTES HÍREK!
2016 Szeptember 16-án pénteken
9-12-óráig az autómentes napon
rendkívüli véradás lesz! Minden véradót, aki e napon vért ad egy tányér
babgulyással vendégelünk meg.
Akik ezen a napon délig befizetik a
tagdíjat vagy már befizették szintén
kapnak egy tányér levest. Mindenkit
várunk, aki segíteni szeretne!
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CSALÁDI NAP A DÉVAVÁNYAI STRANDFÜRDŐBEN
Az eredetileg júliusra tervezett, Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete által
szervezett Családi Nap a rossz időjárás
miatt augusztusi időpontra változott.
Már korán reggel lázasan készülődött
kis csapatunk, hogy minden rendben
lezajlódjon. A támogatóinknak köszönhetően színvonalas programokat tudtunk szervezni, melyek többek között a
következőek voltak: labdarúgó verseny,
légvár, vízi zumba, vetélkedők, kavicsfestés, búvárkodás, egészség totó, tombolahúzás értékes nyereményekkel, termékbemutatók.
A nap folyamán több mint 600 fő
vett részt különböző programokban, és
örömmel vettük, hogy a környező településekről is elfogadták meghívásunkat
és velünk együtt szórakoztak.
Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott e jeles napra, reméljük, jövőre újból
találkozunk.

Fő támogatónk:
Dévaványa Város Önkormányzata
Támogatóink, segítőink, önkénteseink:
ÁFÉSZ Dévaványa, Agzo-Sziti KFT,
Balog László és családja, Bakó Józsefné, Barta Szilvia, id. Barta János, Botos Andrásné, Czudor Márta, Csaba
Talk KFT-Narancs Turi, Deák Enikő,
Dékányné Szalai Katalin, Déva Patika,

Elek Mária, Erdős Andrea, Felina Hungária Kft, Földvári István és felesége,
Gyányiné Vincze Róza, Gyomandrődi
Spec. Mentőszolgálat, Hagyományőrzők Nők Egyesülete, Kanó József, Kecse József, Kiss Károly, Kiss Károlyné,
Kotálikné Diós Szilvia, Ladányi cukrászda, Ladjánszki Ferencné, Laskai
Tibor és felesége, Lovász Judit, Lovász
Zoltán és felesége, Made in Papp sports
outlet, Manó Market, Menta ruházat,
Mészáros Istvánné, Mészár Edit, Mile
Lajos, Moldván János, Molnár Tünde,
Nagy Mihályné - kutya, macska, horgászbolt, Nagy Sándor, Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete, Németi

József, Nyilas Attila és családja, Nyuzó
Marietta, Őrangyal Gyógyszertár, Papp
Lajos, Purgelné Herda Andrea, Somogyi Gergely és felesége, Sutyinszki Viktor és felesége, Szabó Gyula- Flabelos,
Szabó László és családja, Szalai Ildikó,
Szatmári Péter, Szatmári Tiborné, Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény, Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat, Szencziné
Farmasi Judit, Szűcs Lajos és felesége,
Szujó Csaba, Takács Erika, Telepolc,
Valánszki Róbert, Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, Zöldség-Gyümölcs Dévaványa.

I. DÉVAVÁNYAI MAZSORETT TÁBOR
A táborra 2016. augusztus első hétvégéjén került sor,
melyet a DÁMK Művelődési Házban tartott a Csipkerózsa Mazsorett Csoport.
A lányok a tábor ideje alatt forgatásokkal és új koreográfiákkal ismerkedtek meg.
A tánc mellett a jó hangulat is garantált volt minden
nap, egyéb színes programok és kézműveskedések által. A tábor ideje alatt nyílt órákat is tartottunk ahova
mindenkit szeretettel vártunk. A táborzárón bemutatót
tartottunk családtagjaiknak, és az érdeklődőknek.
Köszönjük a támogatást a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnak, és a szülőknek.
Kiss-Murányi Nóra
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„DÉVAVÁNYÁÉRT” KITÜNTETÉS
Az ünnepek mindig arról szólnak, hogy valamire emlékezünk, ami része a történelmünknek,
a múltunknak, egyéni és közös sorsunknak. Jó alkalmak ezek a pillanatok arra, hogy testben és lélekben egyaránt
megálljunk egy kicsit és elgondolkozzunk a múlt egy szeletén. Mi miért történt, ki mit tett, hogy élt, cselekedett.
És éppen ezen emlékezés okán ítéli oda a képviselő-testület minden évben a város legrangosabb kitüntetését is, azoknak
az embereknek, akik példát tudnak adni a jelennek, akik munkájukkal városunkat szolgálták, szolgálják. Dévaványa
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város polgárainak elismerése és megbecsülése kifejezéseként a településért
kiemelkedő tevékenységet végzett személyek részére a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetést alapította.
A kitüntetés odaítélhető minden olyan magánszemély részére, aki a település érdekében kiemelkedő társadalmi munkát
vagy tudományos, művészeti, oktató, vagy egyéb olyan tevékenységet végzett, amellyel Dévaványa Város javát és
felemelkedését szolgálta. A képviselő-testület évente maximum egy személynek adományozhatja a kitüntetést.
át ügyvezető igazgató volt, jelenleg nyugdíjas, de a gazdasági ügyeket intézi és szakmai tudását igyekszik átadni munkatársainak.
48 éve mai munkahelyén dolgozik, ismeri a mezőgazdaság ezen
részének egész területét. Környezetére nagyon odafigyel, igényli
hogy minden rendben legyen és ezt elvárja minden területre vonatkozóan.
Munkatársaival jó emberi kapcsolatot ápol, munkásságát elismerik. Lehetőségéhez mérten segíti az itt élő lakosokat, civil szervezeteket is.
És ahogyan a közelmúltban megjelent cikk írta róla:
Szűcs Ferenc élete összeforrt a mezőgazdasággal.
Az elismeréshez gratulálunk, kívánunk sok boldog, családja
körében eltöltött, tevékeny évet.
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Fotó: Ambruzs-Szabó József

Szűcs Ferenc Dévaványán született 1948. április 5-én,
azóta itt él családjával együtt.
Általános iskolába Dévaványán járt. Középiskolai tanulmányait Gyomán végezte, 1966-ban gimnáziumi érettségit szerzett jó
eredménnyel. Érettségi után Karcagon folytatta tanulmányait ahol
növénytermesztési szak technikusként végzett. Nem volt kérdés
számára, a hogyan tovább, hiszen a mezőgazdaság szeretete meghatározta életét. Tanulmányait munka mellett folytatta és 1981-ben
a Debreceni Agrártudományi Egyetemen agrármérnöki diplomát
szerzett.
A mezőgazdaság szeretete mellett a közgazdasági munka is érdekelte, így a debreceni egyetemen mezőgazdasági vállalat-gazdálkodási szakmérnöki oklevelet szerzett, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítést is. Tanult, képezte magát mindig az adott
helyzethez igazodva. Az újabb szakképesítést két éven keresztül a
külkereskedelmi áruforgalmi továbbképzés jelentette.
Nem voltak nehézségei a tanulásban, így 1995-ben megszerezte a
könyvvizsgálói képesítést is, 1996. novembertől a Könyvvizsgálói
Kamara bejegyzett tagja.
1968. július 1-jétől folyamatosan dolgozik, három munkahelye
volt - Lenin Tsz., Róna szövetkezet és AGRODÉVA kft. Érdekesség, hogy mindhárom cégnek a székhelye Dévaványa, Széchenyi
u. 4 sz.
A munkája során a ranglétrát végigjárta, 1986-ig az agronómiával foglalkozott, majd 1987-től főkönyvelőként végezte munkáját,
később ügyvezetőként.
Azt, hogy a kft. a változásokat túlélte és jelenleg működik,
abban nagy szerepe volt, ám ebben munkatársai segítették és segítik ma is.
Az Agrodéva Kft. jelenleg 25 családnak biztosít munkát. 14 éven

LÉLEK EMELŐ FESTMÉNYEK

AUGUSZTUS 20.

Vad Zsolt alkotó kiállításához

Az Augusztus 20-i ünnepség első programja Vad Zsolt
Lélekemelő címmel megrendezett kiállítás megnyitója volt,
melyre sok helybéli és ismerős rokon érkezett. A megnyitót
Valánszki Róbert polgármester úr tartotta, méltatta a festő
munkásságát. A megnyitót színesítette Kis Bálint zenetanár és növendékeinek előadása is.
A megnyitó után következett az ünnepi testületi ülés, valamint a „Dévaványáért”emlékplakett átadása.
A himnusz elhangzása után Dankó Béla Országgyűlési képviselő úr mondta el köszöntő beszédét. Azt követően
Valánszki Róbert Dévaványa Város polgármestere adta át a
kitüntetést. Ezúton gratulálunk Szűcs Ferenc kitüntetettnek.
21 órától tűzijátékot láthattak mindazok, akik kilátogattak a Hősök terére.
Minden vendégnek megköszönjük, hogy jelenlétével
megtisztelte a rendezvényt!

A ceruzák, festékek illata már gyermekkorában is csodás
borzongással töltötte el, alig várta a rajz órákat, hogy újra
és újra csak festhessen, rajzolhasson. Mindig a szabadság
vonzotta, a szakiskolákban is a szakrajzórákon, amit lehetett szabadkézzel rajzolt meg (meg is lett az eredménye, sohasem volt belőle kitűnő). Grafikázni húszéves korában
kezdett el, néhány évig, amíg főiskolai tanulmányait végezte, ezt többé-kevésbé gyakorolta is. Aztán hosszú szünet.
Majd 2011 őszén érezte azt, hogy meg kellene próbálkozni
a festészettel. Mindig is érdekelte ez a dolog, de valahogy
kimaradt az életéből. Milyen is lehet vászonra festeni? „Nosza, hát próbáld meg - mondta magában -, legfeljebb nem
mutatod meg senkinek”. Hamarosan vett egy-két eszközt,
anyagot, majd megfestette az első akril képeit, minden képzettség és előtanulmány nélkül. Jó fogadtatása volt, barátai,
ismerősei biztatására komolyabban kezdett el a festészettel
foglalkozni. Azt mondta, hogy legalább 10 tájjellegű képet
kell megfesteni, és utána jöhet az emberábrázolás. Ez meg
is történt, azóta több arc, vagy alak festésén van túl. Úgy
véli jó érzés az üres vásznat életre kelteni embereket festeni.
Közben megismerkedett az olajfestés, a por, és az olajpasztell technikával, amelybe bele is szeretett. Fantasztikus lehetőség van a porpasztellben, gyorsan lehet vele dolgozni, - ezt
vallja. A gyorsaság számára fontos, mert türelmetlen és kíváncsi természet, - az időt is ki kell spórolni a festészetre. Ha
tájkép, akkor szeretne már benne lenni, ha arc, akkor szeretne vele szembe nézni. Kíváncsi, milyen lesz a tekintete, mit
talál benne, szeretetet, jó kedvet, szomorúságot vagy éppen
egy jó érzést? Eddig a képeiről mindig visszajött az a pillanat, az az érzés, amikor és amiért készültek. Időközben kiderült, hogy egyes képei élnek, tele vannak energiával, amely
az erre érzékenyeknek egyértelműen megmutatja magát. Új
út a spirituális, meditatív, energia festmények útja. Ez az út
nem egyenes, ez az út tele van kanyarokkal, zsákutcákkal,
meg nem értéssel, de az út, amiért elkezdett festeni, ma már
egyértelmű, ezt kell megmutatni az embereknek.
Balogh Aranka

Fotó: Ambruzs-Szabó József

(A kiállítás augusztus 20-31-ig volt megtekinthető a művelődésiházban.)

Balogh Aranka

KÁPTALANFÜREDI TÁBOR

Az idén augusztusban megrendezésre került a káptalanfüredi
gyermektábor.
Alsós és felsős gyermekek együtt táboroztak a Balaton partján. A tábor egy hétig tartott, amit a pedagógusok igyekeztek
minél színesebbé varázsolni. Sajnos az időjárás nagyon változékony volt, a jégesőtől a szikrázó napsütésig minden előfordult.
Ellátogattunk a sümegi várba, ahol a várjátékokat néztük meg
és nagy élmény volt egy középkori lakoma elfogyasztása evőeszközök nélkül. Körülnéztünk Tihanyban az Apátság környékén,
Balatonfüreden, Balatonalmádiban. Kipróbálhattuk a bobozást
Balatonfűzfőn és a nagyvázsonyi Kinizsi várba is ellátogattunk.
A balatoni fürdőzést sem hagytuk ki, bár a víz elég hideg volt.
Vízibiciklizés és hajókázás is szerepelt a programok között.
Sok gyerek már sokadik alkalommal vett részt a táborban, de
ők is új élményekkel lettek gazdagabbak.
Összességében egy nagyon tartalmas hetet tölthettünk el a Balatonnál, ezért hálásak vagyunk szüleinknek és a szervező pedagógusoknak.
Köszönjük a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítványnak és a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnak az anyagi támogatását, mellyel színesebbé, tartalmasabbá tehettük ezt a szép hetet.
Janó Gizella
egyetemi hallgató
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
Megtörtént a béremelés a járási
hivatalokban
2016. július 1-jétől hatályba lépett az állami
tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény,
ennek keretében Békés megyében is életbe lépett az állami tisztviselőkre vonatkozó új illetményrendszer – mondta dr. Pacsika György a
Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal dolgozói
számára 52 főt érintően, Békés megye tekintetében átlagosan 37,7 %-os béremelésre került
sor – ismertette a hivatalvezető.
Az állami tisztviselőkről szóló jogszabály
értelmében a jövőben az állami tisztviselők
illetménye nem alapilletményből, valamint
kiegészítésekből és pótlékokból áll, hanem az
előmenetelhez kapcsolódóan sávosan, egy öszszegben lesz megállapítva.
A béremeléssel együtt a járási hivatalban dolgozók feladata, felelőssége is jelentősen változott. Az állami tisztviselőnek – amennyiben
nincs közigazgatási szakvizsgája - már a belépéskor rendelkeznie kell a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés nyújtotta
végzettséggel, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervez, vagy két éven belül kell
megszereznie a képesítést.
Az új törvénnyel a Kormány fontos célkitűzése volt - hasonlóan a közigazgatás megreformálásához, vagy az egyablakos ügyintézés
kialakításához -, hogy a közszolgálati életpálya
modell is bevezetésre kerüljön.

XVI. Békés Megyei Polgárőr Nap
Ecsegfalván
A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége az
Ecsegfalvai Polgárőr Egyesülettel és Ecsegfalva Község Önkormányzatával közösen július
23-án, a Pulyka-téren rendezte meg a XVI. Békés Megyei Polgárőr Napot.
A megye 57 polgárőr egyesületének mintegy ezer önkéntes bűnmegelőzője és családtagja regisztrált a polgárőrök ezen ünnepére.
A megjelenteket Kovács Mária, a település

polgármestere köszöntötte. Ünnepi beszédében dr. Túrós András, az Országos Polgárőr
Szövetség elnöke elismerően szólt arról, hogy
Békés megye stabil polgárőr állománnyal rendelkezik, 73 egyesületükben mintegy 2800
önkéntes tevékenykedik igen eredményesen. A
továbbiakban felhívta a figyelmet arra, hogy az
elkövetkező időszakban ismét nagy feladat vár
a polgárőrökre is az újabb migrációs hullám
kezelésében.
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok köszöntőjében azt hangsúlyozta: a rendőrök és
polgárőrök közös járőrszolgálatban eltöltött
óráinak száma tavaly 20 ezer órával növekedett, emellett a polgárőrök saját tevékenységük
megszervezésében is igen aktívak voltak.
A rendezvényen jelen volt Gajda Róbert, a
Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott is, aki elismerően szólt a polgárőrök munkájáról, a közbiztonság fenntartásában való tevékeny szerepükről is. Végül
Tóth Tibor tű. dandártábornok, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője
köszönte meg a polgárőrök hatékony és eredményes együttműködését szervezetükkel.
Az ünnepség elismerések átadásával folytatódott. A Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát kapta meg Kovács Mária, Ecsegfalva
polgármestere, Sárosi Mátyás, a Sarkadi Veress Ferenc Polgárőr Egyesület alapító tagja
és Cseke János, a Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke. E kitüntetés Ezüst fokozatát vehette át Benkő László, a Nagyszénási Polgárőr Egyesület elnöke, Haraszti Mihály,
a Telekgerendási Polgárőr Egyesület elnöke és
Tímár József, a Kötegyán Polgárőr Egyesület
elnöke. A Bronz fokozatot adták át Balázs Imrénének, a Kunágota Polgárőr Egyesület tagjának és ifj. Bugyinszki Tamásnak, a Békéscsaba
Város Polgárőr Egyesület tagjának.

KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft. képviseletében általános tájékoztatót tartott a pályázatról és a vállalkozások, szervezetek kapcsolódási lehetőségeiről.
A konzorciumi partnerek képviseletében a kormányhivatal részéről dr. Smiri Sándor a járási
hivatal helyettes vezetője vett részt a rendezvényen. A járás szinte minden településéről
vettek részt munkáltatók, település vezetők,
akik az előadást követően további kérdéseket
is intéztek az érintettekhez.
A program célja, hogy a fórumot követően
a Gyomaendrődi járásban létrejöjjön a közigazgatás, a versenyszféra, a civil és egyéb
szervezetek közötti együttműködés, valamint
szándéknyilatkozattal kifejezzék csatlakozási
szándékukat ahhoz a paktumhoz, melynek feladata az álláskeresők és inaktívak képzésbe és
foglalkoztatásba vonása.

A Foglalkoztatási Osztály
őszi rendezvényei
A közfoglalkoztatás értékteremtő tevékenysége 2016. szeptember 8-án kerül bemutatásra
Békéscsaba Szent István terén. Állás- és képzési börze kerül megszervezésre a járási hivatal dísztermében szeptember hónap folyamán
elsősorban hátrányos helyzetű álláskeresők részére. A hagyományos Pályaválasztási Kiállítás és Vásár pedig ebben az évben október 1314-én kerül megrendezésre a Csaba Parkban.
A Közfoglalkoztatási Kiállításon a Gyomaendrődi Járáshoz tartozó valamennyi önkormányzat részt vesz kiállítóként. Látványos,
interaktív módon kerül majd bemutatásra a
közfoglalkoztatottak által végzett tevékenység
és az ennek eredményeként létrejött termékek.
Kóstolásra is lesz lehetőség, így paradicsomlé,
savanyúság, lekvárok, zöldséges sütemények
és saláták is terítékre kerülnek.

A rendezvényen sportversenyek mellett az
érdeklődők megtekinthették a rendvédelmi
szervek bemutatóit, bűn- és baleset-megelőzési
totót tölthettek ki, volt véradás, a legkisebbekre pedig az arcfestéstől a játékos programokig
számtalan lehetőség várt. Az eseményen a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport egy kutyás
bemutatóval részt vett.

A GINOP 5.1.1. program kerül megszervezésre az idei Állás- és képzési börze. A
rendezvényen lehetőség nyílik állásinterjúkra, tanfolyami jelentkezésekre. Igénybe lehet
majd venni képzési, munkavállalási, jogi tanácsadást és egyéb foglalkoztatást segítő szolgáltatást. Az állást kínáló munkáltatók részére
hasznos ismereteket nyújtó fórum is megrendezésre kerül.

Vállalkozói Fórum Gyomaendrődön

A Pályaválasztási Kiállítás 21. alkalommal
kerül megrendezésre, ezúttal a békéscsabai
Csaba Parkban. A két napos kiállításon bemutatkoznak a megye középiskolái, számos
felsőoktatási intézmény és a hiányszakmát
képviselő munkáltatók. A rendezvény számos
programot és lehetőséget kínál a pályaválasztás előtt álló 7-8. osztályos és a középiskolát
befejező diákok számára.

2016. augusztus 4-én került sor Gyomaendrődön a TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű
projekt vállalkozói fórumára.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal tárgyaló termében megtartott tanácskozáson Toldi Balázs,
Gyomaendrőd város polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd Darabos László, a
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MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ ALAPÍTVÁNYI ESTRE

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a
város roma nemzetiséghez tartozó lakossága közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és
megvitatása érdekében,

A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak
Jövőjéért Alapítvány sok szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a
2016. november 12-én (szombaton) 19 órai
kezdettel megrendezésre kerülő

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA.

A közmeghallgatás időpontja:
2016. szeptember 28. (szerda) 9 óra
A közmeghallgatás helye:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
házasságkötő terem

Az érdeklődő lakosokat szeretettel várjuk!
Kovács Attila Tamás sk.
Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

A bál helye:
a Vörösmarty utcai iskola tornaterme.
A jegyek megvásárolhatók
2016. november 8-ig a titkárságon,
a Vörösmarty utcai épületben.
Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk
és szeretettel megköszönjük.
Számítunk megjelenésére és
segítő támogatására.
Az alapítvány kuratóriuma
Az est teljes bevétele az
alapítvány számláját gyarapítja.

NYÁRI TÁBOR A CSALÁDSEGÍTŐBEN 2016

Augusztus első hetében ismét gyermekzsivajtól volt hangos
a szolgálat. Az idei évben a gondozásban részesülő családok
gyermekei közül 15 fiatalnak volt lehetősége, hogy a nyári szünidőben eljuthasson kirándulni, moziba, strandra és új élményekkel gazdagodhasson. A szolgálat dolgozói mellet a külső
önkéntesek mind a szervezésben, mind a lebonyolításban is
kiemelkedően helytálltak.
Hétfőn közös reggelivel nyitottuk meg a tábort, később a
résztvevő gyerekek megismerkedtek egymással, majd a délután folyamán kézműves foglalkozásban mutatta meg mindenki saját ügyességét. Óvva környezetünket, újrahasznosítottuk
műanyag palackjainkat, amiből perselyeket készítettünk. A nap
végén mindenki boldogan és büszkén vitte haza az általa alkotott tárgyat. Kedd reggel Vinczéné Gyányi Róza közreműködésével, gyermekjóga gyakorlatokkal hangolódtunk rá a napra,
amit karaoke, társasjáték party, sport verseny és ügyességi játékok követettek. Szerdai napot kirándulással töltöttük Békés-

csabán, ahol 3D mozi vetítésen vett részt a kis csapatunk, ezt
követően pedig a nagy melegben fagyival hűsítettük magunkat.
Kiruccanásunkból nem maradhatott ki Békéscsaba egyik ligeti
játszóterének meglátogatása sem, ahol egy kellemes délutánt
tölthettünk el. A hét legizgalmasabb és legkedveltebb programja csütörtökön érkezett el. Hagyományokhoz híven egész napos
utca és kincskeresős játékban volt részünk, amikor kisebb csapatokba szerveződve barangoltunk Dévaványa egész területén.
Külön szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik beengedtek otthonukba és érdekfeszítő feladatokat készítettek nekünk.
Mind a gyerekek és mind a felnőttek nagyon élvezték. A hét
zárása képpen mivel az időjárás is kedvezett nekünk, ellátogattunk a helyi strandfürdőbe, ahol a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesülete felajánlásából jégkrémet fogyaszthattunk.
Külön köszönettel tartozunk a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnak, a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnak, a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének,
a Frézia virágboltnak és Benkéné Gyebnár Juditnak az anyagi támogatásért. Valamint önkéntes segítőinknek, akik évről
évre megkönnyítik munkáinkat: Bakó Dorotinak, Dékány Jánosnak, Gyányi Mariannak, Gyányiné Vincze Rózának, Kajla
Zsuzsannának, Marton Anikónak, Marton Lajosnak, Molnár
Tündének, Nagy Katalinnak, Nyuzóné Korán Tündének, Sánta
Mónikának, Séllei Tamásnak, Simon Szimonettának, Szokolai
Szabinának, Tapodi Csabának, Zsila Péternek. Végül pedig
a szülőknek, nagyszülőknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy
ilyen tartalmas, kellemes hetet tölthettek el együtt a táborozó
gyerekek és az intézmény dolgozói.
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Intézmény nevében
Bogya Istvánné és Kajla Csilla

DÉVAVÁNYAI CSOCSÓ EGYESÜLET NYÁRI ÖSSZEGZŐ
Jubileumi verseny a Civilházban
A Dévaványai Csocsó Egyesület 2006. április 1-jén alakult meg, melynek apropóján rendeztünk egy jubileumi
csocsóversenyt, ami történetesen egybeesett a III. Viharsarki Csocsó Liga 4. fordulójával. Az eseményt Mile Lajos alpolgármester úr nyitotta meg, akinek ezúton is sze-

Születések:

Laskai Nikoletta és Balogh Ádám lánya Nikoletta Hanna
Pesztránszki Rita és Kurunczi Péter lánya Anna
Tóth Ivett és Bordé Bálint lánya Boglárka
Ladányi Nikoletta és Zakar László fia László János
Bodnár Erzsébet és Borsós Tamás fia Tamás
retnénk megköszönni részvételét valamint támogatását.
A versenyen szép számmal összegyűltek a játékosok, akik
nem csak Dévaványáról érkeztek, hanem Békéscsabáról és
Szegedről is. Egy kiváló napot tudhattunk magunk mögött
és színvonalas mérkőzéseket láthattunk. Örömmel tölt el
bennünket, hogy a 2006-ban sok-sok fiatal által alapított
egyesület még mindig létezik, létszáma pedig egyre inkább
gyarapszik.

Horváth Edina és Bárczi Károly fia Botond
Marton Ildikó és Hajdú Tamás lánya Fruzsina
Kincses Julianna és Szabó Attila lánya Kitti
Kardos Szilvia és Földi Zoltán lánya Kinga

Szegedi országos verseny
Az augusztus utolsó hétvégéjén lebonyolított eseményen
az egyesületünk kibővülve a megyei játékosokkal együtt
vett részt. A három napos megmérettetésen 8 kategóriában
mérték össze tudásukat az ország legkiválóbb játékosai,
nekünk pedig erőfelmérő volt, hogy a megyei/dévaványai/
békéscsabai csocsó hol is helyezkedik el a magyar országos
mezőnyben. A végeredmény több mint pozitív lett. Kiváló
eredményekkel térhettünk haza és újra kupával, amelyet
Földi Nóra szállított nekünk! Ehhez azt kellett tennie, hogy
a magyar válogatott női játékosait mind kétvállra fektesse!
Gratulálunk neki ezúton is!
Nyílt páros (34 csapat)
13. Földi Nóra – Földi Zsolt

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

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
A művelődési ház melletti kis épületben
(Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2016. szeptember 16. (péntek) 17 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

TÁNCZOS HÚSBOLT

Nyílt egyéni (37 induló)
13. Földi Nóra
25. Földi Zsolt

Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35

Vegyes páros (14 csapat)
9. Földi Nóra – Földi Zsolt

Friss, előhűtött sertés, marha, baromfi és birka hússal
várjuk vásárlóinkat!
ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

Női páros (5 csapat)
1. Földi Nóra – Nagy Nikolett

Saját készítésű füstölt termékeink (kolbász, szalámi, szalonnák,
húsok) • Száraztészták • Fűszerek • Savanyúság illetve savanyúkáposzta
(apró, hasáb, levélreszedett) • Sózott, mű illetve szárított belek.

Semi-pro Páros (33 csapat)
17. Földi Nóra – Földi Zsolt
Dévaványai Csocsó Egyesület (Földi Zsolt)

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17.30,
Szo: 7-12, V: 7-10.
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Megemlékezés
„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen nektek ragyogok!
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok…”

Fájó szívvel emlékezünk
Hámori István halálának 2. évfordulójára.
Szerető családja

Megemlékezés
„Itt hagytad kiket szerettél,
ez volt feletted a végzés.
Lelkünk mély fájdalmában mindig veled leszünk,
soha nem feledünk, mert nagyon szerettünk.
Elfeledni TÉGED nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
ifj. Szieber Sándor halálának 2. évfordulójára.
Szerető fiad és a család

Köszönetnyilvánítás
„Elbúcsúzom, de ott leszek,
ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad belőlem
néhány pillanat.”

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

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
id. Szieber Sándor temetésén megjelentek.
A gyászoló család

•••••••••••••••••
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Laskai Zsigmond
temetésén megjelentek, együttérzésükkel, részvétükkel velünk voltak.

Halálesetek:
Id. Szieber Sándor 1933.
Laskai Zsigmond 1932.

Nem búcsúzunk, mert emléke örökre
bennünk él tovább.
A gyászoló család
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••• FELHÍVÁS! •••
A DÉVAVÁNYAI HÍRLAPBAN CSAK A 4 MP VAGY ANNÁL NAGYOBB
FELBONTÁSÚ, LEGALÁBB 2 MB MÉRETŰ KÉPEKET JELENTETJÜK MEG.
KISEBB KÉPEK ESETÉN NEM LEHET A KINYOMTATOTT ÚJSÁGBAN IS
ÉLVEZHETŐ ANYAGOT KÉSZÍTENI. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
-SZERKESZTŐSÉG-

Megkezdtem német használt
bútorok internetes értékesítését.

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

Elérhetősége:

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

ONLINE BUTORKERESKEDÉS

facebook.com oldalon
megtekinthető.
Telefon: 06-30/299-7255

Dr. Zsíros István állatorvos
Dévaványa, Ságvári és Jéggyár utca sarka

- Eboltás
-mikrochippes

megjelölés

06/30-391-46-05

A Nagy Gábor féle
szeszfőzde
szeptember 5-től üzemel.
•••

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!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107
A gyomaendrődi orvosi ügyelet 66/386-520-as számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220
Polgárőrség: 06-30/627-1069, E-on hibabejelentő: 06-80/210-310
Mike Géza szülész-nőgyógyász: 56/550-469
Időpontkérés: kedd 10-12 óra között, rendelés: szerda 10-18 óra

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA
2016. október 3., 16 óra!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak az október 3-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Október 14.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

Tel.: 06/20-921-66-48
----HÁZ ELADÓ!---Garázzsal, gazdálkodásra alkalmas
melléképületekkel ház eladó!
Cím: Dévaványa, Barcéi u.

T.: 06-20-423-64-88

Dévaványán
sziget-őrhalmi részen 6,5 ha,
borszegi részen 9,8 ha
szántó eladó

Tel.: 06/70-237-75-77

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató
lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.
com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu
Ildikó. Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik:
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.
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