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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2017. február 23. napján megtar-

totta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a 
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések 
elfogadását követően első napirendként került megtárgya-
lásra az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről szóló tá-
jékoztató, melyet a testület jóváhagyólag elfogadott.

Második napirendben módosították az önkormányzat 
2016. évi költségvetését, ezzel bevétellel, kiadással egye-
zően 2.362.340 eFt-ra módosult.

Harmadik napirendi pontban fogadta el a testület az ön-
kormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét.

Negyedik napirendben felhatalmazták a polgármestert, 
hogy az élőfüves sportpálya kivitelezése tárgyában indított 
peres eljárás március 1-jén tartandó tárgyalásán az önkor-
mányzatot teljes jogkörrel képviselje. 

Ötödik napirendi pontban módosításra került a Dévavá-
nya Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okirata, mivel 
Janó Istvánnét a Kuratórium tagjának kijelölték.

Hatodik napirendként tárgyalták a Dévaványai Csocsó 
Egyesület ingyenes teremhasználatra vonatkozó kérelmét, 
amelyet elutasított a testület.

Hetedik napirendi pontban került megtárgyalásra az Őszi 
Napfény Nyugdíjas Egyesület ingyenes teremhasználatra 
vonatkozó kérelme, amelyet szintén elutasított a testület.

Nyolcadik napirendben döntöttek az EFOP-1.5.3-16. 
kódszámú pályázati felhívás kapcsán a konzorciumi meg-
állapodás pályázati program összeállítását követő megkö-
téséről.

Kilencedik napirendi pontként hozzájárultak ahhoz, hogy 
a LIKER MOTORS Kft. bruttó 22.004.282,- Ft-ot a színek 
bérleti díjában elszámolhassa.

Tizedik napirendben úgy döntöttek, hogy helyt adnak a 
LIKER MOTORS Kft. kérelmének és az 1730 db szalma-
bála értékesítésére Likerné Dr. Diószegi Mária egyéni vál-
lalkozóval kötnek adásvételi szerződést.

Tizenegyedik napirendi pontban támogatták a Mikszáth 
utcai lakosok kérelmét, amely útalap építésére vonatkozik.

Tizenkettedik napirendben a Deák Ferenc u. 2. szám alat-
ti társasház elbontása mellett döntött a testület, mert gazda-
ságosan nem felújítható.

Tizenharmadik napirendként pályázat benyújtása mellett 
döntöttek az „Esély Otthon” elnevezésű pályázati felhívásra.

Tizennegyedik napirendi pontban megalkották a Szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2017.
(III.1.) önkormányzati rendeletet.

Tizenötödik napirendben döntöttek arról, hogy a 2017. 
évi költségvetésben elkülönített Vállalkozói Alap terhére 
Dévaványa közigazgatási területén megvalósuló munka-
helyteremtő és/vagy megtartó beruházások támogatására 
vonatkozó pályázati felhívást megjelentetik.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatásáról 
döntöttek 3 esetben, mindösszesen 1.500.000,- Ft ösz-
szegben.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2017. március 
30. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei 
a következők:

1. Beszámoló a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 
2016. évi működéséről.

2.Döntés a dévaványai civil szervezetek működési,
feladatellátási támogatásáról.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.



Márciustól emelkedik a születési 
és temetési támogatás

A legutóbbi testületi ülésen módosításra került a szoci-
ális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet. A módosítás többek között 
két fontos pontot érintett. Az egyik a születési támogatás, 
mely márciustól 40.000,- Ft egyszeri pénzbeli ellátással 
egészül ki, azok esetében, akik – legalább egy szülő te-
kintetében – a gyermek születését megelőzően legalább 3 
éve a településen állandó lakóhellyel rendelkeznek, és ke-
reső tevékenységet folytatnak. A támogatás összértéke így 
már meghaladja a gyermekenkénti 70.000,- Ft-ot, mely a 
jelenleg megszavazott összeggel együtt még a Babakö-
szöntő csomagból és a 20.000,- Ft-os babakötvény tá-
mogatásból áll.

Szintén módosításra került a temetési támogatás össze-
ge: az új rendelet értelmében az eddigi 15.000,- Ft he-
lyett ezen túl legfeljebb 50.000,- Ft temetési támogatást 
lehet nyújtani az arra rászorulóknak.

Szintén új támogatási formaként jelenik meg a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező, de nem hát-
rányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek szünidei ingyenes étkeztetésének megszervezése.

1 milliárdos beruházás a
Réhelyi Látogatóközpontban

A Körös-Maros Nemzeti Park két olyan pályázata is 
nyert, mely dévaványai területeket érint és ezzel több mint 
egymilliárd forintot költhetnek a Réhelyi központra és kör-
nyékére.

A most kezdődő „Pusztai élőhelyek fejlesztése Dévavá-
nya térségében” című Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program csaknem 800 millió forint vissza nem 
térítendő, európai uniós támogatást biztosít a legeltetéses 
állattartás infrastruktúrájának fejlesztésére. A projekt meg-
valósítása a pusztai élőhelyek minőségének javítására, a le-
geltetett területek bővítésére, az állatállomány jobb életkö-
rülményeinek létrehozására irányul. A projekt keretében az 
állatok téli tartási helyének fejlesztése valósul meg. A kará-
mok nemcsak korszerűek és megfelelő nagyságúak lesznek, 
hanem építészeti szempontból is jelentős értéket képvisel-
nek majd, a tervek ugyanis a Makovecz Imre nevével fém-
jelzett mérnöki irodában készülnek. A szürke szarvasmarhák 
számára egy 400 egyed befogadására alkalmas, 4500 négy-
zetméteres szárnyék épül, a bivalyok pedig 200 férőhelyes, 
1800 négyzetméteres karámot kapnak. A beruházás részét 
képezik a különböző kiszolgáló funkciókat ellátó épületek, 
mint a gépszín, a kútház, a tűzivíz-tároló, trágyatároló, vala-

mint az új épületkomplexum belső úthálózatának és közmű-
veinek kiépítése. 

Az Igazgatóság másik nyertes pályázatnak köszönhetően 
több mint 220 millió forintot fordíthat a 400 hektáros déva-
ványai Túzokvédelmi Mintaterület fejlesztésére. A hazai 
túzokállomány 40 százaléka (több mint 500 egyed) Déva-
ványa térségében él, ezért is van nagy jelentősége a „Kö-
rös-Maros Nemzeti Park túzokkíméleti magterületének 
fejlesztése a túzok tradicionális élőhelyén, Észak-Bé-
késben” elnevezésű nyertes KEHOP-pályázatnak. Az idén 
szeptemberben kezdődő és 2019. november 30-ig tartó 
fejlesztés keretében 8.227 méter hosszon kicserélik a min-
taterületet körbevevő kerítést, amely megvédi a fi atal ma-
darakat a szőrmés ragadozóktól. A korábbi három helyett 
öt kaput építenek be. A kihelyezett madarak biztonságos 
vízellátása érdekében egy kutat is fúrnak. A déli oldalon 
zárt megfi gyelőtorony épül, ahonnan a szakemberek meg-
fi gyelhetik, nyomon követhetik Európa legnagyobb röpké-
pes madarainak mindennapi életét. A beruházás fontos cél-
ja továbbá az is, hogy visszaállítsák az eredeti pusztai tájat. 

A nemzeti park fontos szerepet tölt be városunk életében, 
annak szerves részét képezi. Növeli a városba irányuló tu-
rizmust és az ebből származó idegenforgalmi adót és szá-
mos dévaványai munkavállalót foglalkoztat.

Felújítás alatt
a birkózó egyesület terme

A Sportegyesület Birkózó szakosztálya bruttó 2.000.000,- 
Ft-ot nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától a 
szakosztály által használt edzőtermének energetikai ha-
tékonyság növelő felújítására. Az összeg bár koránt sem 
elég minden probléma orvoslására, azonban jelentős költ-
ségcsökkentő tényező. A munkák elvégzésére az egyesület 
az önkormányzattal kötött szerződést, így jóval olcsóbban 
sikerül az elképzeléseket megvalósítani. A fejlesztés során 
a terem padlástere kőzetgyapot szigetelést kap, valamint a 
legrosszabb állapotú, udvar felőli ajtó és ablakok cseréje is 
megtörténik. Kívülről bár a fejlesztés nem lesz látványos, 
számításaink szerint ez a beavatkozás éves szinten komoly 
megtakarítást eredményezhet az épület fenntartásában. 

További jó hír, hogy megérkezett az új 18 személyes kis-
busz, melyet szintén TAO támogatáson nyert az egyesü-
let, így már modern, kulturált és biztonságos körülmények 
között képes a gyermekeket, sportolókat kirándulásra, ver-
senyre szállítani.

Valánszki Róbert
polgármester
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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DIÓSNÉ AMBRUS ERZSÉBET (1964-2017)
Mély megrendü-

léssel búcsúzunk a  
Dévaványai Általános 
Művelődési Központ 
valamennyi dolgozója 
nevében Erzsikétől az 
alábbi néhány gondo-
lattal...

„Nem ismerek érdemet, csak kötelességet, 
amelyet mindenki azon a ponton ahol működ-
nie kell, képességeihez mérten teljesítsen!”
          /Herman Ottó/

Erzsike az általános iskolai tanulmányait a dévaványai
2. számú Általános Iskolában végezte. Középiskolába a Szar-
vasi Vajda Péter Gimnáziumba járt, ahol sikeresen leérettségi-
zett. Később az Óvónőképzőt is ugyanitt végezte el, s szerzett 
óvodapedagógusi diplomát.

Az iskola befejezése után férjhez ment, családot alapított, 
két fi úgyermeküket férjével közösen, nagy szeretettel nevelték.
A helyi óvodában kezdett el dolgozni, ahol az utolsó napig 
igyekezett a hivatásának maximálisan eleget tenni. Az eltelt 
évtizedek alatt valamennyi óvodai egységben dolgozott, így 
szinte alig van olyan dolgozó, akivel ne került volna közvetlen 
munkatársi kapcsolatba.

Beosztott óvónőként, szakszervezeti titkárként, óvodai egy-
ségvezetőként egyaránt tevékenykedett. Részt vett az új peda-
gógiai program elkészítésében, a minőségirányítási munkában. 
Szakmai elhívatottságát jellemezte, hogy munkájában mindig 
arra törekedett, hogy az óvodába érkező gyermekek jól érezzék 
magukat.

Vezetői munkájában is igyekezett a feladatok minél zökkenő 
mentesebb elvégzésére, munkatársait a megfelelő informáci-
ókkal ellátni, a tárgyi feltételeket biztosítani számukra. A szü-
lőkkel és a munkáját érintő partnerekkel közvetlen és humánus 
kapcsolatot alakított ki. A felmerülő problémák megoldásában 
munkatársai is mindig számíthattak segítségére.

Az óvodai intézményegység vezetése után 2014-ben a helyi 
képviselő-testület által meghirdetett DÁMK -vezetői pozícióra 
adta be a jelentkezését, melyet sikeresen elnyert. Ezzel megbí-
zást kapott egy több tagintézményből álló közösség irányítására. 

Megbízatása során több olyan esemény szervezése is az ő ne-
véhez fűződik, mint a például a hagyományteremtő céllal meg-
rendezett városi adventi koszorú felállítása, gyertyagyújtások, 
az adventi vasárnapok meghitt műsorainak szervezése illetve a 
városi gyermeknapok. 

A köznevelésben 35 évet dolgozott, munkája során minden 
szakmai lépcsőfokot bejárt. A szakmai kihívásoknak kollégái-
val együtt dolgozva igyekezett megfelelni. Az intézményveze-
tői munka sokrétű, nehéz feladat, komoly szakmai és emberi 
erőpróba volt számára. Pedagógusi munkájában legfontosabb 
az ember, a gyermek tisztelete volt. Vezetői hitvallását is ez 
határozta meg.

Az elvárásokhoz, igényekhez igazodva szerette az elkép-
zeléseket megvalósítani, a jogszabályok maximális betartá-
sával, azt is fi gyelembe véve, mit engednek meg a realitások. 
Nyitott volt az innovatív ötletekre, de igyekezett megőrizni 
a meglévő értékeket is. A feladatok megoldásához össze-
fogás, közös gondolkodás, határozott cselekvés szükséges.
A pedagógus elhivatottság számára azt jelentette, hogy va-
lóban megtalálta azt a hivatást, amit egy életen át szívvel- 
lélekkel tudott csinálni. Az elmúlt 3 évtizedben az óvoda 
számára soha nem volt „csak egy munkahely”, hanem élete 
szerves része, ahol a kötelező feladatok elvégzésén túl, ki-
élhette a gyermekek iránti szeretetét, a nevelés terén benne 
szunnyadó kreativitást is. Úgy munkájában, mint magánéle-
tében az optimista hozzáállás és a kompromisszumkészség 
meghatározó szerepet töltött be. 

Betegsége két évvel ezelőtt kezdte próbára tenni szervezetét, 
de ő mindvégig igyekezett felvenni vele a harcot, de 2017. feb-
ruár 18-án feladta az utolsó küzdelmet.

„Őrízz engem ezen a világon,
Fényes utakon engedj szabadon járnom…”

- Republic -

Munkatársaid

Dévaványa Város Önkormányzatának
képviselői és munkatársai mély fájdalommal 

búcsúznak Diósné Ambrus Erzsikétől,
a DÁMK igazgatóasszonyától. 

Erzsike személyében egy kedves, mindig mosolygós, de ha-
tározott kollégát ismerhettünk meg, akinek az óvoda nem csak 
a munkája, de hobbija és a szenvedélye is volt. Szerette és 
tisztelte a gyermekeket, korrekt és igazságos volt kollégáival, 
mindig a maximumra törekedett. Az intézmény igazgatásá-
hoz igén széleskörű tudással, határozott vezetői szemlélettel, 
ugyanakkor kommunikatív és kreatív hozzáállással rendelke-
zett, mely alkalmassá tette annak magas színvonalú vezetésé-
re. Családjáról, gyermekeiről és unokájáról mindig hatalmas 
szeretettel és büszkeséggel mesélt. Nem ismert panaszt, csak 
optimizmust, még a legnehezebb időszakban is.  

Diósné Ambrus Erzsébet életének 53. évében hunyt el, Er-
zsikét az önkormányzat saját halottjának tekinti.

„Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.”

- Republic -   

Barátaid és Kollégáid
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2017. évi költ-

ségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Dévaványa Város 
közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására, ame-
lyeknek bizonyított a munkahely teremtő és/vagy megtartó hatása. A pá-
lyázat keretében rendelkezésre álló összeg összesen 5 millió forint.

Támogatást nyújtó szervezet: Dévaványa Város Önkormányzata
Támogatás formája: kamatmentes kölcsön, 
melynek biztosítékaként a pályázó ingatlanfedezete szolgál, amelyre az 

Önkormányzat a támogatás mértékének erejéig jelzálogjogot jegyeztet be,
Támogatási cél: munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások 

támogatása
Támogatás mértéke:
Minimum:    500.000,- Ft, Maximum: 2.000.000,- Ft
Saját forrás:  nem kerül megállapításra.
Pályázni lehet:

1. Likviditási gondok enyhítésére a forgótőke egyszeri fi nanszírozására, 
2. Tárgyi eszköz vásárlására, ha a pályázatban megjelölt eszköz-  illetve 

forgótőke vásárlás a kamatmentes kölcsön és/vagy egyéb forrás fel-
használásával megvalósítható és ezzel legalább két éven keresztül a 
pályázat benyújtásakor meglévő alkalmazotti létszám  megtartható, 
esetleg új munkahely teremthető.

Elszámolható költségek:
A beruházás megvalósításhoz, illetve a vállalkozás elindításához kap-

csolódó számlák (például: építési, gép, berendezés, haszongépjármű, in-
duló árukészlet). 

Pályázók, kedvezményezettek köre:
A pályázaton részt vehet minden olyan egyéni vállalkozó vagy gazda-

sági társaság, őstermelő és regisztrált mezőgazdasági termelő, amelynek 
nincs köztartozása, nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási el-
járás alatt és vállalja, hogy szervezetében új álláshelyet hoz létre, vagy 
legalább az alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma a kölcsön visz-
szafi zetésének időszakában (2 év) nem csökken.

Támogatási feltételek:
A kamatmentes kölcsön azon vállalkozás részére nyújtható, amely el-

fogadja, illetve tudomásul veszi a pályázat alábbi feltételeit:
1. A pályázatokat a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gaz-

dálkodási Irodája a kiírási feltételek szempontjából megvizsgálja, 
értékeli és egy alkalommal hiánypótlást írhat elő maximum 15 napos 
határidővel. 

2. A pályázatokról Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
te a Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján dönt.

3. A kamatmentes kölcsön-szerződést a nyertes pályázókkal Dévaványa 
Város Önkormányzata a döntést követő 30 napon belül megköti.

4. A kamatmentes kölcsön törlesztését a támogatott a kölcsönszerződés-
ben rögzített feltételekkel kezdi meg.

5. A beruházás Dévaványa város közigazgatási területén jött/jön létre. 
A támogatás visszafi zetésének időszakában (2 év) a munkáltató által 
alkalmazott személyek átlagos statisztikai létszáma nem csökkenhet.

6. A kölcsön felhasználásáról a támogatás utolsó részletének visszafi ze-
téséig el kell számolni. Ennek megfelelően a vállalkozás beszámolót 
készít, melyben bemutatja a megvalósult beruházást, annak hatását 
a vállalkozás működésére, eredményességére, valamint az alkalma-
zottak munkajogi létszámát az időszak végén. A vállalkozás eredeti 
számlákkal, vagy adásvételi szerződés csatolásával és az ÁFA elszá-
molás bemutatásával számol el a kölcsön összegével, amelyeket elle-
nőrzés után a Hivatal a támogatottnak visszaküld.

7. A támogatás időtartama alatt a Hivatal jogosult ellenőriztetni a beru-
házás megvalósulását, a foglalkoztatás teljesülését, ennek érdekében 
a vállalkozó székhelyére, telephelyére beléphet, irataiba betekinthet. 
A vállalkozó az ellenőrzést tűrni köteles.

8. Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a vál-
lalkozó a pályázatban, illetve a kölcsönszerződésben megállapított 
feltételeket nem tartja be, vagy az ellenőrzést nem teszi lehetővé, a 
kölcsön visszafi zetése azonnal esedékessé válik, és azt a jegybanki 
alapkamat kétszeresével növelten, 8 napon belül meg kell fi zetni a 
Hivatal számlájára.

9. Abban az esetben, ha a kölcsön visszafi zetése a 8. pont alapján törté-
nik, a vállalkozó kizárja magát a következő 3 év során meghirdetett 
Vállalkozói Alap pályázatokból.

 10. A kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jelzáloggal terhelhető 
lakóingatlan felmutatása, melynek forgalmi értéke eléri, vagy meg-
haladja az igényelt támogatás összegének 150 %-át, és a támogatás 
mértékéig jelzálogjoggal nem terhelt. Ingatlanfedezetként olyan lakó-
ingatlan nem ajánlható fel, melyre végrehajtási jog van bejegyezve. 
Az ingatlan forgalmi értékének és hitelbiztosítéki értékének megha-
tározásakor hivatalos ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményét kell 
irányadónak tekinteni.

11. A pályázó (illetve az ingatlan tulajdonosa) hozzájárul, hogy a bizto-
sítékként felajánlott ingatlanra az Önkormányzat a megítélt támoga-
tás összegének megfelelő mértékig jelzálogjogot jegyeztessen be az 
ingatlan-nyilvántartásba. 

12. Az önkormányzat fedezetként egyéb ingatlant (pl.:termőföld, be-
építetlen telek, stb.) is elfogad, amennyiben az önkormányzat által 
nyújtandó támogatás visszafi zetésére az ingatlan hitelfedezeti érté-
ke garanciát nyújt. Ezen ingatlanok esetében a támogatás mértéke a 
forgalmi érték – jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetében az ingatlan 
forgalmi értékének a bejegyzett jelzálogjog értékével csökkentett ösz-
szegének -  maximum 50%-a lehet.

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

14. Az ingatlan jelzálogjog bejegyzésének és törlésének földhivatali el-
járási díja, valamint a hivatalos ingatlanforgalmi szakértő díja a pá-
lyázót terheli.

Beadás módja és határideje:
Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mel-

lékletek beadásával lehet.

A pályázatot Dévaványa Város Polgármesterének címezve (5510 
Dévaványa, Hősök tere 1. sz.) kell benyújtani egy eredeti példányban, 
zárt borítékban személyesen vagy postai úton.

A borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Vállalkozói Alap Pályázat”

A pályázatok 2017. évben legkésőbb 2017. október 1-jéig folyama-
tosan benyújthatóak vagy az elkülönített pénzügyi keret kimerülésé-
ig, melyről a képviselő-testület tájékoztatja a lakosokat.

A visszafi zetés feltételei:
Türelmi idő: a folyósítás napjától számított 6 hónap
A visszafi zetés határideje: a folyósítás napjától számított 2 év.
A teljesítés havi egyenlő részletekben történik, de ettől eltérően a tár-

gyévi fi zetési kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó ütemezés 
alapján (pl. mezőgazdasági vállalkozó) is teljesíthető, amennyiben erről 
a felek külön megállapodnak.

Nem fi zetés esetére a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg az adós 
felhatalmazó levelet állít ki azonnali inkasszóra az önkormányzat javára.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Egyéb lényeges információk:
• A pályázat alapján nyújtott támogatások elengedett, a referencia-ka-

matláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosí-
tásáról szóló 2008. január 19-i bizottsági közlemény (2008/C 14/02) 
alapján számított piaci kamata csekély összegű támogatásnak mi-
nősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 
87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizott-
sági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006.12.28. – (a továbbiakban 
1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

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

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

• Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű támo-
gatás nem halmozható más állami támogatással, ha az ilyen jellegű 
támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, 
amely túllépi az e rendeletben az egyes esetek meghatározott körül-
ményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

• Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási 
jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év 
vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő 
forintösszeget.

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy 

akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak 
nyújtott támogatás;

b) Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsőd-
leges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek fel-
dolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyúj-
tott támogatás, az alábbi esetekben:
ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől be-

szerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen ter-
mékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

    cb) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes 
vagy részleges továbbítástól függ;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kap-
csolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált meny-
nyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat 
kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel össze-
függésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott 

támogatás;
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás 

terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás; 
h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.

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

• A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és 
dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított 10 évig meg-
őrizni.

A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

1. egyéni vállalkozók, őstermelők esetén érvényes vállalkozói, ősterme-
lői igazolvány másolata

2. gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat má-
solata, 

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

4. ha a pályázó rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel úgy a pá-
lyázat benyújtását megelőző üzleti év számviteli törvény szerinti be-
számolójának (egyszerűsített beszámolójának) vagy az azzal egyen-
értékű adóbevallásának a másolata,

5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi 
nemleges tartozásigazolás, 

6. a helyi adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolása, mely szerint a 
pályázónak nincs köztartozása,

7. a pályázó számlavezető pénzintézetének igazolása arról, hogy a pá-
lyázó nála folyószámlá(ka)t vezet, amely(ek) nem zároltak, illetőleg 
nem terheli inkasszó,

8. a pályázó nyilatkozata, miszerint nem áll csődeljárás, felszámolási 
eljárás alatt,*

9. a pályázó nyilatkozata az előző évi vagy a tárgyévi statisztikai átlag-
létszámáról, illetve a két éven keresztül történő folyamatos tovább-
foglalkoztatásról*

10. a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatát a Gazdasá-
gi-és Ügyrendi  Bizottság és a Képviselő-testület tagjai megismerhe-
tik, illetve a pályázatban szereplő adatokat a Dévaványa Közös Ön-
kormányzati Hivatala kezelheti,*

11. nyilatkozat a fedezetként felajánlott ingatlanra történő jelzálogjog 
bejegyzésről*

12. a vállalkozás nyilatkozata arról, hogy a megelőző két pénzügyi év-
ben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély 
összegű (de minimis) támogatásokról,*

13. nyilatkozat közpénzekből nyújtott támogatásokról,*

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

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

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

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

mintát!) 

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap, illetve az adat-
laphoz kötelezően csatolandó mellékletek formanyomtatványa beszerez-
hető az önkormányzati hivatal 7-es irodájában, illetve letölthető elektro-
nikusan az önkormányzat honlapjáról. (www.devavanya.hu) 

Dévaványa, 2017. február 23.



Alulírottak, mint a Békés megyei vadászati hatóságnak 
a 04-950650/104 kódszámú vadászterület határvonalára 
vonatkozó jogerős határozattal megállapított területére vo-
natkozóan – mely terület térképi megjelölése jelen hirdet-
mény melléklete – az összes földtulajdonosnak a tulajdoni 
hányada arányában számított, legalább 1/5-eként, mint föl-
tulajdonnal, illetve a földtulajdonosok meghatalmazásával 
rendelkezők

földtulajdonosi gyűlést hívunk össze.

A földtulajdonosi gyűlés helye:
    5510 Dévaványa, Kossuth u. 36.

A földtulajdonosi gyűlés ideje: 
    2017.03.27. 14 óra

A földtulajdonosi gyűlés napirendi pontjai:
1. A Földtulajdonosi Közös Képviselő tájékoztatója,

  valamint lemondása.
2.  Új Földtulajdonosi Közös Képviselő megválasztása.

Regisztráció, a fenti napon és helyszínen  12 óra 00 
perctől kezdődik és 14 óra 00 percig tart.

A vadászterület (nettó) kiterjedése: 11553 ha 

Tájékoztatások és fi gyelmeztetések:
Az érintett vadászterület földtulajdonosai a gyűlésen 

megjelent és képviselt tulajdonosok tulajdoni hányada ará-
nyában számított többséggel határoznak.

A vadászterülethez tartozó föld tulajdonosa, amennyi-
ben a fenti napirendi pontokban határozó földtulajdonosi 
gyűlésen nem személyesen, hanem képviselő útján kíván 
nyilatkozatot tenni, úgy arról olyan írásbeli meghatalma-
zás alapján gondoskodhat, amelyből megállapítható a tu-
lajdonos neve, tulajdoni hányada-ide értve a részarány AK 
értékét is – a képviselő személye , a termőföld helyrajzi 
száma, valamint annak területe ha-ban. E rendelkezést a 
Magyar Állam tulajdona esetén a tulajdonosi jogokat gya-
korló szerv nevében eljáró személyre is alkalmazni kell. 
Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében csak egy sze-
mély tehet érvényes jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak 
több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről 
tulajdoni hányadul arányában számított szótöbbséggel ha-
tároznak. A meghatalmazás a 79./2004 (V.4) FVM rendelet 
9. § (3)  a) – e) pontjaiban meghatározott, a tulajdonjog 
igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével 
együtt érvényes. 

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga iga-
zolásaként – ez vonatkozik a személyesen megjelenő föld-
tulajdonosokra és a meghatalmazást aláíró, és magukat 
meghatalmazottal képviseltető földtulajdonosokra is – el 
kell fogadni: 

a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát
b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről 

szóló határozat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített 
másolati példányát

c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektro-
nikus adathordozón kiadott földkönyvet, vagy tulajdo-
nosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot

d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elekt-
ronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, 
tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, 
valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt

e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli 
vonalon való csatlakozással, számítógépes hálózattal, 
adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy 
a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott, 
nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

(4) A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló 
föld tulajdonjogának első alkalommal történő igazolását 
mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a (3) bekezdés 
szerinti okirattal igazolva be nem jelentették. 

A földtulajdonosi gyűlés határozatai – az 1996. évi LV. 
Tv. 14. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek fenn-
állása esetén – azok meghozatalától számított harminc na-
pon belül a bíróságnál megtámadhatók.

Illin József
a Vadásztársaság elnöke
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HIRDETMÉNY

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

2017. április 7-én (pénteken)
18 órai kezdettel

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOT tart,
melyre minden érdeklődőt ezúton tisztelettel meghív.

A fórum helye: a DÁMK Művelődési Ház moziterme

Napirendi javaslat:

- Az önkormányzat 2016. évi munkájáról tájékoztató,
- A 2016. évi költségvetés teljesítéséről és a 2017. évi 

költségvetésről tájékoztató,
- A 2017. évben tervezett fejlesztések véleményezése.

VÁROSPOLITIKAI FÓRUM

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

Adószám: 19060600-1-04
Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke

TISZTELT DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!
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2017. február 24. napján Gyomaendrődön befogadó hely 
berendezésére és eltűnt személy keresésére került sor egy, 
a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport és az önkéntes di-
ákság gyakoroltatását célzó rendezvény keretén belül. A 
gyakorlat kapcsán a gyülekező és az eligazítás a Gyoma-
endrődi Család- és Gyermekjóléti Központ tanácstermében 
zajlott le. Itt Gyomaendrőd város polgármestere, Toldi Ba-
lázs, a Gyomaendrődi Járási Helyi Védelmi Bizottság el-
nöke, dr. Pacsika György, valamint a Szeghalmi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség vezetője, Kovács Krisztián tűzoltó 
alezredes mondta el a rendezvénnyel kapcsolatos megnyitó 
gondolatait. Az összegyűlt mentőcsoport tagok, és önkén-
tes általános iskolai (katasztrófavédelmi szakkörös), vala-
mint középiskolai (közösségi szolgálatos) diákok részére 
Majoros Zsolt tűzoltó alezredes polgári védelmi felügyelő 
tartott oktatást a befogadó helyek mibenlétéről, valamint a 
gyakorlat részleteiről. Az eligazítás végeztével a résztve-
vők átvonultak a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános 
Iskola tornatermébe. A tornatermet egy potenciális árvízi 
helyzet kapcsán a kitelepítettek számára menedéket jelen-
tő befogadó helynek rendeztek be Szilágyi Sándor tűzoltó 
őrnagy katasztrófavédelmi megbízott instrukciói alapján. A 
következő gyakorlati elem egy személykeresés volt, mely 
során a Vidra Mentőcsoport tagjai, az önkéntes diákokkal 
kiegészülve átkutatták az iskolától nem messze elhelyezke-
dő erdős árteret, ahová a gyakorlat felvetése szerint egy el-
tűnt személy vette be magát. A keresők a mentőcsoport ku-
tyás részlege által használt keresőkutya segítségével meg is 
találták az előzetesen elrejtőzött személyt, így a gyakorlat 
ezen eleme is sikerrel zárult. Az érdeklődő általános isko-
lás diákok a szükséges regisztáció elvégzése után ki is pró-
bálhattaták a tornateremben berendezett befogadó helyet, 
melyet aztán a gyakorlatban résztvevő állomány lebontott, 
visszaállítva ezzel a tornaterem eredeti állapotát.

Kérjük támogassa
adója 1%-ával mentőcsoportunkat.

A Vidra Önkéntes
Járási Mentőcsoportot
ezen a számlaszámon

lehet támogatni:
Békés Megyei Katasztrófa -

és Polgári Védelmi Szövetség. 
Adószám: 18387067-1-04

BEFOGADÁSI GYAKORLAT GYOMAENDRŐDÖN A VIDRA ÖNKÉNTES JÁRÁSI MENTŐCSOPORTTAL

A képeket Parócai Zoltán készítette.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY SZOLGÁLATI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

2. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulaj-
donát képező ingatlanok értékesítése.

3. Pályázat tárgya: A Dévaványa, Levél u 2. szám alatti 
ingatlan értékesítése.

4. Ajánlat benyújtásának határideje:
 2017. március 22. 9 óra
 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati

             Hivatal 3. épület 2. számú irodája
módja: személyesen vagy postai úton

5. Az ajánlati kötöttség időtartama: 
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi 
határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől 
számított 60 napig tart.

6. Pályázati biztosíték:
 Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adá-

sához köti, amelynek összege a vételár 10%-a.
A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Ön-
kormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-
56551002 számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi 
határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályáza-
tot benyújtók részére az eredményhirdetést követő 8 napon 
belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerző-
dés aláírásával egyidőben a vételárba beszámításra kerül.  

7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület
2. számú irodájában Bakosné Tóth Ágnes műszaki ügyin-
tézőtől.

8. Részletes pályázati kiírás átvehető: Díjmentesen, do-
kumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 3. épület 2. számú irodájában ajánlatté-
teli határidőig, ügyfélfogadási időben.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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

Nyílt nap a hivatalban
Idén második alkalommal került meg-

rendezésre a Járási Nyílt Nap címet viselő 
rendezvény, melynek keretében a hivatal 
vezetése ismerkedésre invitálta a Gyoma-
endrődi járás végzős középiskolásait.

Dr. Pacsika György hivatalvezető köszöntő-
jében kifejtette, nagy hangsúlyt fektetnek arra, 
hogy a diákok, mint leendő ügyfelek minél 
szélesebb körű ismeretekkel rendelkezzenek a 
hivatalban zajló elsőfokú hatósági munkáról, 
amely a későbbiekben életük során segítheti 
őket a mindennapi ügyintézéseik folyamán. 
A hivatalvezetés egyik fontos célkitűzése, 
hogy ügyfeleiket minden tekintetben partner-
ként kezeljék, számukra kiszámítható, gyors 
és hatékony ügyintézést szolgáltassanak. Az 
eseményen jelen volt Deli Csenge diák pol-
gármester és Fekete Gergő diák hivatalveze-
tő is. Mindketten kihangsúlyozták, mennyire 
lényeges mindazon közéleti ismeretek elsa-
játítása, amelyeknek segítségével már tanuló 
diákként is sokkal könnyebb megfelelni a bü-
rokrácia által támasztott követelményeknek. 
A végzősök tájékoztatót hallgattak meg az 
osztályokon folyó szakmai tevékenységek-
ről, valamint ellátogattak a kormányablak és 
a foglalkoztatási osztályra. Dr. Smiri Sándor, 
a kormányablak osztály vezetője egy rövid 
előadás keretében felvázolta a kormányabla-
kokban intézhető ügyek főbb típusait, rávilá-
gított az okmányirodák és a kormányablakok 
alapvető különbségeire, valamint néhány 
helyi sajátosságot is elárult a gyomaendrődi 
kormányablak kapcsán. A megjelent diákok 
közül az önként jelentkezők vonatkozásában 
ügyfélkapu nyitására is sor került, melynek 
hasznosságára szintén kitért az osztályvezető. 
E mellett szót ejtett az okmányügyintézésben 
2017. január 1-jével bekövetkező legfonto-
sabb változásokról is: a vész esetén értesíten-
dő telefonszám eltárolásának lehetőségéről 
az új típusú személyi igazolványban; illetve 
arról, hogy az egyes okmányok érvényessé-
gének lejárta ezentúl a születési dátumhoz 
igazodik. A foglalkoztatási osztályon Tímárné 
Buza Ilona osztályvezető ismertette meg a di-
ákokat a náluk folyó munkával és a hozzájuk 
forduló partnerek kínálta lehetőségekkel. A di-
ákok általános tájékoztató előadást hallhattak, 
amelyben az álláskeresők nyilvántartásával, 
ellátásával, közvetítésével, képzésével és el-
helyezkedésének támogatásával kapcsolato-
san kaphattak hasznos információkat. Szóba 

került a felvételi interjún történő megfelelő 
viselkedésnek és a helyes önéletrajz készítés-
nek a módja is. Internetes álláskereső oldalak 
megismerésével, konkrét gyakorlati példákon 
keresztül saját maguk is meggyőződhettek 
arról, hogy milyen weboldalakat érdemes fel-
keresni, és az állami foglalkoztatási szolgálat 
hogyan teszi elérhetővé az országos állásaján-
latokat. A tanulók megismerték a virtuális 
munkaerő-piaci portál működését is. Az osz-
tály által alkotott Pályakerék lehetőséget adott 
a pályaismeret bővítésére. A hiányszakmák 
megismerésén túl a diákok játékos formában 
sajátíthatták el egy-egy szakma legfontosabb 
ismérvét. Bemutatásra kerültek az önálló ál-
láskeresést elősegítő módszerek és az öninfor-
mációs tér is. 

Kollégánk az elsők között
Ajtai Ferenc, a Gyomaendrődi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztályának mun-
katársa a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nemzetközi és Európai Tanulmányok Ka-
rán nemzetközi közszolgálati szakértőként 
az elsők között végzett.

Megkérdeztük a szakembert az újonnan 
szerzett végzettsége kapcsán.

- Honnan jött az ötlet?
- Terveim között szerepelt az igazgatásszer-

vező diplomámnak megfelelő mesterképzést 
találni, hiszen pályakezdőként én is álláske-
resőként kezdtem, és támogatást kaptam egy 
angol felsőfokú nyelvvizsga megszerzéséhez, 
majd felvételt nyertem az akkori munkaügyi 
kirendeltségre mentori munkakörbe.

- Miért pont ezt a szakot választottad?
- Az országban először hirdették meg ezt a 

mesterszakot, és a felvételhez szükséges kö-
vetelményeknek - pl. a felsőfokú angol nyelv-
vizsga - megfeleltem.

Mennyire volt nehéz elvégezni?
- Tanulmányi szerződést ugyan nem kötöt-

tem a kormányhivatallal, mégis sok segítséget 
kaptam. A Brüsszelben letöltendő 3 hónapos 
gyakorlatot is engedélyezték számomra, illet-
ve minden konzultációra el tudtam menni és 
minden vizsgára fel tudtam készülni, bár sok-
szor éjszakázni is kellett a tanulás miatt. Sokat 
köszönhetek az osztályvezető asszonynak és a 
hivatalvezető úrnak.

- Hogyan tudod kamatoztatni a megszerzett 
tudásodat?

- Foglalkoztatási szakügyintézőként és 
mellette EURES asszisztensként dolgozok a 
foglalkoztatási osztályon, ezekben a munka-
körökben mindenképpen hasznát tudom venni 
az új képesítésemnek.

- Gratulálunk!
Bízunk benne, hogy a jövőben egyre több 

magasan kvalifi kált, jól felkészült fi atal vesz 
részt a járási hivatal munkájában.

Erősödő munkaerőpiac három 
GINOP program segítségével

Az év elején uszodamester képzés indult 
közfoglalkoztatottak számára a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályán a GINOP 6.1.1 program keretében, 
illetve tovább folytatódhatnak a GINOP 
5.2.1 és 5.1.1 programok is.

Míg az elmúlt év végén motorosfűrész-ke-
zelő, addig ez év elején uszodamester képzés 
indult a Gyomaendrődi járásban a közfoglal-
koztatottak számára. A GNOP 6.1.1 program 
keretében lehetőség van olyan képzések indí-
tására, amelyeknek segítségével az elsődleges 
munkaerőpiacon is lehetőség lesz az elhelyez-
kedésre.

A 25 év alattiak számára az Ifjúsági Garan-
cia program keretében van lehetőség képzések 
szervezésére, így várhatóan félszáz fi atal fog 
szakképesítést szerezni a járásban. Igen jelen-
tős az érdeklődés a támogatások iránt, hiszen 
február végére már több mint 20 munkáltató 
adott be kérelmet fi atalok foglalkoztatására, 
így március 1-től már 21 fi atal állhat munká-
ba. A GINOP 5.2.1 program lehetőséget biz-
tosít arra, hogy tanácsadás, képzés és munka-
hely várhassa a fi atalokat.

A GINOP 5.1.1 program esetén szintén 
nagy az érdeklődés, a képzésre jelentkezők le-
hetőségeinek és a munkalehetőségek folyama-
tos egyeztetése történik a programba tartozó, 
hátrányos célcsoportok számára. A munkálta-
tók ebben a programban is kérelmet nyújtanak 
be a támogatott foglalkoztatás érdekében, az 
első bírálatokat követően várhatóan 28 fő áll-
hat munkába.
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A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Március 1-jén, Hamvazószerdán el-

kezdődött a nagyböjti szent időszak, 
melyen húsvét ünnepére készülünk fel. 
E negyven napos felkészülésben segíteni 
hivatottak többek közt: a nagyböjt pénte-
ki napjain végzett keresztúti ájtatosságok 
a templomban, a vasárnapi szentmisék 
és a nagyheti szertartások. A lelki meg-
újuláshoz és ezért a nagyböjthöz szoro-
san hozzátartozik a bűnbánattartás és az 
önmegtagadás. Ahhoz, hogy érvényesen 
részesedjünk a bűnbánat szentségében, 
amikor szentgyónást végzünk, az előírt 
feltételek mellett a mentegetőzés nélkü-
li, őszinte bűnvallomást és a jóra való 
törekvésre adott erős ígéret fontosságát 

emelem ki. Ahogyan a bűnök mérgezik 
a lelkünket és ami előbb–utóbb kihat testi egészségünkre is, 
hasonlóképpen az önmegtagadás gyakorlása nélkül testileg 
és lelkileg is elgyengülünk. Nem hiába van megfogalmazva 
az egyik nagyböjti prefációban: „Mert, Te Urunk a testi böj-
tölésünkkel a bűnt fékezed, felemeled a lelket, szent erőt és 
jutalmat bőven adsz.” A testi-lelki jólléthez tehát szükség van 
bűnbánatra és önmegtagadásra. A római–katolikus egyházban 
a következő előírás van érvényben: 14 éves kortól, 60 éves ko-
rig nagyböjt pénteki napjain lehetőség szerint tartózkodni kell 
a húsfogyasztástól, nagyon épületes azonban, ha a kötelező 
előírásokon túl több önmegtagadást és lemondást vállalunk. 
A mai posztmodern világban fontosnak tartom a következő 
dolgokban gyakorlott lemondást vagy önmegtagadást is: do-
hányzás, mértéktelen alkoholfogyasztás, mértéktelen édesség 
és élelmiszer-fogyasztás, túl sok internetezés, tévézés és szó-
rakozás. Ahhoz, hogy testileg-lelkileg megújuljunk és életünk 
értelmet nyerjen keressük a rajtunk túlmutató célokat és az ön-
magunknál többet. Az igazi önkiteljesedéshez elengedhetetlen 
a kapcsolatainkról való gondoskodás. Minden olyan megkö-
zelítés, amely az Istennel és embertársainkkal való kapcsolatot 
fi gyelmen kívül hagyja, eleve kudarcra van ítélve. Az igazi 
nagyböjt elképzelhetetlen ima és jócselekedetek gyakorlása 
nélkül.

Március 8-ával kapcsolatban pedig Ferenc pápánk egyik 
szentbeszédének megszívlelését ajánlom. Az elmélkedés 
címe: A nő teremti meg a harmóniát, ami széppé teszi a 
világot. Férfi  és nő nem egyforma, egyik sem feljebb való a 
másiknál. Ugyanakkor a nő az, aki harmóniát visz a világba, 
és ezáltal megszépíti azt. Sokszor, amikor a nőkről beszélünk, 
funkcionálisan szólunk róluk: a nő erre meg arra kell. A nő 
azonban olyan kincset hordoz, amely a férfi nak nincs: harmó-
niát visz a teremtett világba. Amikor hiányzik a nő, nincsen 
harmónia. Azt szoktuk mondani, hogy ez egy erősen férfi köz-
pontú társadalom, nem? Hiányzik a nő. „Igen, persze, a nő 
arra kell, hogy mosogasson, hogy ezt vagy azt csináljon…” 
Nem, nem: a nő azért kell, hogy harmóniát hozzon. Nő nélkül 
nincs harmónia. Nem egyformák, egyik sem feljebb való a má-
siknál, nem. Csakhogy a férfi  önmagában nem hoz harmóniát: 
a nő igen. Ő az, aki elhozza azt a harmóniát, amely megtanít 
simogatni, gyöngéden szeretni, és amely a világot széppé teszi. 

Ezt hozza a nő: a szerelem képességét. Harmóniát a világ-
nak – tette hozzá. Gyakran halljuk: „Szükség van a társada-
lomban, az adott intézményben, itt egy nőre, hogy ezt meg azt 
megcsinálja.” Nem, nem és nem: a nő célja nem a funkciona-
litás. Igaz, hogy a nőnek meg kell tennie dolgokat, és meg is 
teszi – mint ahogy mindannyian. A nő célja a harmóniaterem-
tés, és nélküle nincs harmónia a világban. Kihasználni az em-
bereket emberiség elleni bűn, ez igaz. De egy nőt kihasználni 
még ennél is több: tönkretenni azt a harmóniát, amelyet Isten 
akart adni a világnak. Pusztítás.

A nő harmónia, köl-
tészet, szépség. Nélküle 
a világ nem lenne ilyen 
szép, nem lenne har-
monikus. Szeretem azt 
gondolni – bár ez szub-
jektív –, hogy Isten azért 
teremtette a világot, hogy 
mindannyiunknak legyen 
édesanyánk” – zárta ho-
míliáját a pápa.

Március 8. alkalmából azt kívánom, hogy a hölgyek tudják 
betölteni azt a szerepet amelyről a pápa szólt, tudjanak har-
móniát teremteni önmagukban, családjukban. Persze ehhez a 
férfi ak segítségére is szükség van.

Áldott márciust kívánok mindenkinek!

Hirdetett szentmisék:
Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, március 
20-án, szentmise 16 órától a templomban.
Gyümölcsoltó Boldogasszonny, március 25-én, szentmise 
16 órától a templomban.
Nagyböjt pénteki napjain, keresztúti ájtatosságot végzünk a 
templomban, 16 órától.
Minden vasárnap szentmise 9.30-tól a templomban.
Figyelmükbe ajánlom:
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési 
oktatásra lehet jelentkezni.
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a plébá-
nián.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
Újévi házsszentelésre továbbra is várom a jelentkezéseket.
Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.
Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként, 2017. január 
1-jétől: 2.000 Ft.- nyugdíjasoknak,
             2.500 Ft.- keresettel rendelkezőknek.

Az egyházi adó a Dévaványai Takarékszövetkezet-
nél is befi zethető, a következő bankszámla számra:
54000038-10001428.

Elérhetőségek:  Plébános: +36-30-465-11-71
  Sekrestyés: +36-30-714-91-36

Ft. Bilibok György
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Az idei évben február 18-án  került sor a IV. Városi far-
sangra. A délután kettőkor kezdődő jelmezversenyre 27 gyer-
mek nevezett be. A zsűri szempontjai voltak: legszebb, leg-
ötletesebb, legijesztőbb. A csoportos felvonulás után, egyéni 
bemutatkozás következett. A legfi atalabb jelmezes 2,5 éves  
Nagy Noel. Nehéz dolga volt a három tagú zsűrinek, mert egy-
től-egyig lenyűgözték őket a gyerekek, mind látványban, mind 
ötletességben. Tagjai: Gyányi Mariann középiskolai tanárnő, 
Balog Lászlóné a Dévaványai Nagycsaládos Egyesület ve-
zetője, Elek Mária a Dévaványa Felemelkedésért Közalapít-
vány munkatársa. Minden jelmezes felvonulónak gratulálunk!
Név szerinti helyezést értek el: Kőszegi Kamilla, Sza-
lai Szofi  (legszebb), Budai Sándor, Hímer Dávid (legötlete-
sebb), Csontos Csilla, Szűcs Hanna, Giricz Miklós (ijesztő).
Közönség szavazat: Nagy Dorka, Nagy Laura, Kiss levente, Kiss 
Dorina.

A délután folyamán lehetőség adódott teke, darts, fánkevés, 
karika dobáló stb. versenyeken részt venni. A gyorsasági, ügyes-
ségi játékokban  legjobban teljesítők jutalomban részesültek. A 
tombolahúzás fődíja egy csoki torta volt, melynek tulajdonosa a 
Jakab család lett. 

Köszönjük a szülőknek, ismerősöknek a részvételt a sok bizta-
tást. A zsűrinek a munkáját, a középiskolások segítségét és nem 
utolsó sorban a játékos kedvű gyerekeknek az intézményben töl-
tött délután élményét.

 szervezők

Buszos kirándulás
2017. április 30-án (vasárnap)

Gyulára az Almásy-Kastély látogatóközpontba
 

Nem csak a főúri lakok mindennapjairól tudhat meg 
többet, stílusos helyszínt is találhat a Gyulai Almásy-kas-
tély Látogatóközpontban. Magyarországon egyedülálló 
állandó kiállítás és interaktív elemek várják a látogatókat.

A ma látogatható kiállításoktól eltérően nem csak a 
főúri életforma ismerhető meg az országban egyedülálló 
interaktív eszközök segítségével, hanem az egykori kas-
tély életét „láthatatlan motorként” működtető cselédség 
mindennapjaiba is betekintést nyerhetünk, sőt, magunk is 
kipróbálhatjuk, milyen teendőik voltak…

Jelentkezés bővebb felvilágosítás a csopor-
tos kirándulásra: DÁMK Művelődési Ház-
ban folyamatosan, a busz férőhelyéhez mérten.
Telefon: 66/483-051.

XXVI.
Országos
Weöres
Sándor

Színjátszó
Találkozó

Helyszín: DÁMK 
Művelődési Ház
Időpont:
2017. április 1.

Sok szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

A DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Április 14-én
 a DÁMK Művelődési Ház 

foglalkozásokkal várja a gyerekeket
a húsvét jegyében!

- Filmvetítés,

- játszóház,

- kézműveskedés!
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OVI - KUKK!

Szeretettel hívjuk és várjuk
Március 22-én szerdán 15.30-17 óráig

a HAJÓS utcai SZIVÁRVÁNY óvodába

ÁPRILIS 20-án csütörtökön 15.30-17 óráig

az EÖTVÖS utcai TÜNDÉRKERT óvodába

a 2 és 3 éves kor közötti leendő óvodásokat, 
bölcsődéseket és szüleiket.

Látogassanak el hozzánk, hogy
személyesen szerezzenek tapasztalatot 
intézményünkről és megismerkedjenek

az óvónénikkel, dajka nénikkel!

Erre az alkalomra kérjük, hogy váltócipőt 
hozzanak magukkal!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kedves Szülők!  Kedves Támogatóink!

Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult, hogy segítse 
és támogassa a dévaványai bölcsődés és óvodás gyermekeket.

A támogatásra az idén is lesz lehetőség. Kérjük, hogy szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvirág” közalapít-
vány javára ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, ha gyermekeikre 
és az intézményünkre gondolva döntenének a befi zetésről. Így 
bővülhetnének a lehetőségeink a játék és egyéb tevékenység-
hez szükséges eszköz vásárlásához, valamint egy-egy nagyobb 
szervezést igénylő gyermekprogram támogatásához.

Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtatványcsomagjá-
ban található rendelkező nyilatkozatot.

A kedvezményezett adószáma:  1 8 3 8 1 2 7 4 – 1 – 0 4

A kedvezményezett neve:
„Hétszínvirág” Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért

Köszönjük segítségüket intézményünk gyermekeinek nevében:

Dékányné Kőszegi Anna
Kuratórium elnöke

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!
Tisztelt Szülők!

A bölcsőde szeretettel várja a
bölcsődés korú gyermekeket és szüleiket

2017. március 23-án csütörtökön
16 órai kezdettel megrendezendő nyílt napra.

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

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

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

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

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

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

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

• aki gyermekvédelmi támogatásban részesül

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

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

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

06/20-587-6612

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Kisgyermeknevelők

BÖLCSI -KUKK 
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A  RÉHELYI LÁTOGATÓKÖZPONT 2017-BEN IS VÁRJA  VENDÉGEIT
A látogatóközpont a megszokott idő-
szakban, ez évben is április 1- októ-
ber 31-ig fogadja az érdeklődőket 
hétfő kivételével minden nap 9-17 
óráig.
A látogatás belépődíjhoz kötött: fel-
nőtt 500,- Ft/fő, nyugdíjas, gyermek 
400,- Ft/fő.

PROGRAMJAINK:
Április 1. Ünnepélyes szezonnyitó: a VÍZKVÍZ vetélkedő 
nyerteseinek díjkiosztó ünnepsége.

MÁTÉ BENCE világhírű magyar természetfotós fotókiállítá-
sa, aki 5-ször nyerte el az „Év ifjú természetfotósa” ill. az „Év 
természetfotósa” címet is Magyarországon.
Kiállítása április 1-30-ig tekinthető meg a látogatóközpont-
ban.

Április 15-17. HÚSVÉT - ünnepi nyitva tartás hétfőn is
9-17 óráig.

Április 29. szombat 17 óra  CSALOGÁNYOK ÉNEKE ÉS 
CSILLAGSÉTA  A DÉVAVÁNYAI-ECSEGI PUSZTÁKON.

Május 1. Ünnepi nyitva tartás.

Május 6. 9-17 óráig  II. TÚZOKFESZTIVÁL – Természet-
védelmi nyílt nap. A belépés díjtalan.
Az idén is meghirdetjük természetvédelmi táborunkat, mely 
július 10-15-ig kerül megrendezésre. A „XII. FÜRKÉSZ
TÁBOR A DÉVAVÁNYAI –SÍKON” szakemberek vezeté-
sével zajló szakmai program, ahová 10 éves kortól fogadjuk a 
jelentkezőket. Érdeklődni: a rehely@kmnp.hu e-mailen vagy 
a 06/30/445-2409-es telefonon lehet. Részletesebb információ 
és program a lap következő számaiban olvasható majd.

Szállásunk 48 fő számára nyújt pihenési lehetőséget, de osz-
tálykirándulásokhoz, baráti, családi rendezvényekhez is tu-
dunk helyet biztosítani. Ezt segítik nagyobb  termeink is.

Lehetőség van szabadtéri főzésre, bográcsozásra és sátorozás-
ra egyaránt.
 A látogatóközpont bemutató épületében a Nagy-Sárrét 
egykori vízi világának életét, emlékeit mutatjuk be és állítjuk 
párhuzamba a mai, szikes területek világával. Többet megtud-
hat a látogató Európa legnagyobb madaráról,  a túzokról is a 
kiállítás információ anyagából és egy kis fi lmből, de élőben is 
gyönyörködhet e nagy testű madárban a központ volierében 
élő túzokok megfi gyelésével. A bemutató épületben büfé üze-
mel a nyitva tartás ideje alatt, ahol nemzeti parki termékeink 
közül a kézműves túzoksör is kapható többféle ízben.

Kültéri bemutatóink során megismerkedhetnek a régi, ősi 
házi állatok több elfeledett fajával is (mangalica, cigája, ma-
gyar szürke szarvasmarha, bivaly stb.) ezek kicsinyeit bemuta-
tó kisállat simogatóban etethetik, simogathatják is. Tanösvé-
nyünk gyalogosan járható be (egy rövidebb és egy hosszabb 
útvonalon), információs táblái a környék ritka vagy éppen 
leggyakoribb természeti értékeire hívják fel a fi gyelmet. Ke-
rékpárútjaink bejárásához kerékpárok is kölcsönözhetők a 
látogatóközpontban. A kasszánál nemzeti parki termékek, aján-
dékok vásárolhatók.
A nemzeti parkunk honlapján /www.kmnp.hu/ folyamatosan 
lehet olvasni programjainkról, rendezvényeinkről.

Várjuk vendégeinket nagy szeretettel! 
 Szélné Sándor Katalin látogatóközpont-vezető

Telefon: 06/30/445-2409

Azoknak a szülőknek a jelentkezését várjuk, akik ed-
dig folyamatos óvodai ellátásban nem részesültek és 
a 2017/2018-os nevelési évben óvodába, bölcsődébe 

szeretnék járatni gyermeküket. 
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki

2017. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti, 
illetve aki az 5. életévét 2017. december 31.
napjáig betölti, és még nem jár óvodába.

Azokat a gyermekeket is várjuk, akik
2017. december 31-ig töltik be a 3. életévüket.

Óvodai, bölcsődei beiratkozáshoz szükséges iratok:
- gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
 - a gyermek TAJ kártyája,

- szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa

- bölcsődében a gyermek oltási könyve is szükséges.

Bölcsődei csoportba is várjuk a jelentkezéseket!
A feltételekről kérjük, érdeklődjön

a beíratás helyszínén!

••••••Óvodai, Bölcsődei BEÍRATÁS••••••
2017. április 24 -25. (hétfő, kedd) 8 - 16 óráig az Eötvös utca 2. sz. alatt



Dévaványai Hírlap - 15. oldal

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megkezdődik a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
„Pusztai élőhelyek fejlesztése Dévaványa térségében” című KE-
HOP-4.1.0-15-2016-00042 azonosítószámú pályázatának meg-
valósítása. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatóra 2017. február 
10-én 13.30 órakor került sor az igazgatóság Réhelyi Látogató-
központjában Dévaványán, ahol Dankó Béla országgyűlési kép-
viselő, Valánszki Róbert Dévaványa Város polgármestere és
Dr. Tirják László az igazgatóság vezetője mutatta be az európai 
uniós beruházást.

Jelenleg a hazai nemzeti parkok közül a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság kezelésében található a régi magyar háziállat-
fajtáink közül a magyar szürke szarvasmarha tinó állomány leg-
nagyobb része és a fajta génmegőrzését szolgáló tehénállomány 
jelentős része.

A projekt keretében az igazgatóság magyar szürkemarha és 
magyar házi bivaly állományainak téli tartási helyének fejlesz-
tése valósul meg. A fejlesztés eredményeképpen a jelenleg még 
használatban lévő, az egyes puszták belső területein található téli 
tartási helyek véglegesen kiválthatók lesznek, amik a további-
akban nyári tartási helyként funkcionálnak tovább. A beruházás 
keretében kialakításra kerülő tartási helyen egy 400 vegyes kor-
osztályú állat befogadó képességű szürkemarha szárnyék épül, 
ami egész télen megfelelő védelmet biztosít a ridegtartáshoz szo-
kott állatoknak, egy bivaly istálló, ami 200 vegyes korosztályú 
állat befogadóképességére lesz alkalmas a hideg hónapokban. 
Az infrastruktúrafejlesztés része a kiszolgáló funkciókat ellátó 
épületek, építmények létrehozása, mint a gépszín, kútház, tüzi-
víztároló, trágyatároló, valamint az épületkomplexum belső út-
hálózatának és a közműveknek a kiépítése.

A projekt másik természetvédelmi célja a Nemzeti Park Déva-
ványai-Ecsegi puszták részterületén található nemzetközi je-
lentőségű túzokélőhelyek legeltetéssel történő kezelésének, a 
dürgő- és költőterületeken a kedvező élőhelyi feltételeinek meg-
teremtése, egyben a pannon szikes sztyeppek és mocsarak kö-
zösségi élőhelytípusba tartozó pusztai területek fenntartásának, 
hosszú távú megőrzésüknek biztosítása.

 A bruttó 799.980.000 Ft-os beruházás 100 %-os európai uniós 
támogatással valósul meg. A projekt teljes megvalósításának ter-
vezett időpontja 2019.10.31.

ÚTJÁRA INDUL A  KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
„PUSZTAI ÉLŐHELYEK FEJLESZTÉSE DÉVAVÁNYA TÉRSÉGÉBEN” CÍMŰ KEHOP PROJEKTJE.

MEGKEZDŐDIK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK TÚZOKKÍMÉLETI
MAGTERÜLETÉNEK FEJLESZTÉSE 

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság közel 224 millió 
forint, vissza nem térítendő, európai uniós támogatást nyert a 
Dévaványa környékén élő túzokállomány élőhelyeinek fejlesz-
tésére. A természetvédelmi beruházások a Túzokvédelmi Minta-
terület infrastruktúrájának fejlesztését, valamint tájrehabilitációs 
munkákat céloznak. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatóra ke-
rült sor 2017. február 10-én 13.00 órakor az igazgatóság Réhelyi 
Látogatóközpontjában, Dévaványán, ahol Dankó Béla országy-
gyűlési képviselő, Valánszki Róbert Dévaványa Város polgár-
mestere és Dr. Tirják László az igazgatóság vezetője mutatta be 
az európai uniós beruházást.

A magyar puszták büszke madara, a túzok élőhelyeinek el-
vesztése és állományának csökkenése miatt fokozottan védett 
értékünk. A hazai populáció megóvása a faj világállományának 
fennmaradása szempontjából kardinális feladat és mindannyiunk 
közös érdeke, felelőssége.

A Békés megye északi részén élő túzokállomány mindenkor 
a legnagyobb állománynak számított a Kárpát-medencében és 
az 500 egyedet meghaladó túzoklétszám jelenleg is a hazai ál-
lomány több mint egyharmadát adja. A Dévaványán 1975-ben 
elkezdett túzokvédelmi munkát 1997-től a Körös-Maros Nemze-
ti Park Igazgatóság irányítja és végzi, melynek hatására a túzok 
állománya növekedésnek indult a térségben.

„A Körös-Maros Nemzeti Park túzokkíméleti magterületének 
fejlesztése a túzok tradicionális élőhelyén, Észak-Békésben” 
című KEHOP-4.1.0-15-2016-00068 azonosítószámú projekt 
megvalósítása során a Túzokvédelmi Mintaterület infrastruktú-
ráját fejlesztik, illetve tájrehabilitációt hajtanak végre.

Az elmúlt évtizedek szakmai tapasztalatai alapján kerül sor a 
400 hektáros, szőrmés ragadozóktól mentesített Túzokvédelmi 
Mintaterület kerítésének cseréjére, mintegy 8.227 fm hosszban. 
A korábbi három helyett öt kapu kerül beépítésre, mely a terüle-
ten való közlekedés és a zavarás minimalizálását célozza. 

A kerítésen kívülről történő zavarásmentes megfi gyelés érde-
kében a déli oldalon épül egy zárt megfi gyelőtorony. A kihelye-
zett madarak biztonságos vízellátása érdekében készül továbbá 
egy fúrt kút.

A közel 224 millió forint európai uniós támogatásnak köszön-
hetően lehetővé vált az eredeti, pusztai tájat jelenleg zavaróan 
megbontó, használaton kívüli töltések és csatornák megszün-
tetése. A 2700 méter töltés és a 2400 méter hosszú csatorna és 
árok megfelelő tájba illesztése hozzájárul a puszta egységes 
tájszerkezetének létrejöttéhez, ezáltal a túzokok élőhelyének 
növeléséhez.
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
KÖZÖS NEVEZŐ alkotói pályázat

2016. november 30-án a Győri Műszaki SZC Szabóky Adolf 
Szakiskolája SNI-s fi atalok számára országos alkotó pályázatot 
hirdetett. 

A pályázaton a fi atalok mindennapjait érintő, szabadidejük 
eltöltésére fókuszáló tematikában készült alkotásokkal lehetett 
részt venni. 

Az alkotások műfaját, anyagát, technikáját nem határozták 
meg, egyaránt választható forma volt a rajz, festmény, fotó, kol-
lázs, montázs, fi lm, digitális technikák, plasztika. 

A pályázat online módon zajlott, a pályaműveket szkennelve, 
vagy -a háromdimenziós tárgyakat- több oldalról fotózva lehetett 
a versenybe email-en nevezni. 

Az ez évi versenyt három kategóriában hirdették meg. 

„Ilyen vagyok, ilyennek láss!”, 
„Mesterremekem”, 

„Képes vagyok rá! Amit rólam feltétlenül tudni kell…”

Iskolánkból Kovács Sándor 11/R osztályos tanuló
alkotását a zsűri különdíjjal ismerte el.

Nagyné Galgóczi Magdolna, pszichopedagógus

NYÍLT NAP a gyomaendrődi
JÁRÁSI HIVATALBAN

2017.02.08-án a Ványai Önkormányzat kis buszával Gyoma-
endrődre utaztunk, hogy megismerkedjünk a Járási Hivatallal és 
az ott folyó feladatokkal. 30 végzős tanulóval vettem részt a dé-
lelőttöt kitöltő ismertető, tájékoztató előadásokon. 

A Gyomaendrődi Járási Hivatal illetékes területe 5 településre 
terjed ki, közöttük van Dévaványa is. Dr. Pacsika György hiva-
talvezető úr tájékoztatója után érdekes információkat hallhattunk 
a Földhivatal, a Munkaügyi Központ, a Hatósági és a Gyámügyi 
Osztály feladatairól. 

Az érdekes és hasznos tudnivalókat fegyelmezetten hallgatták 
végig tanulóink és aktívak voltak a csoportos feladatokban is. 

Ezúton köszönjük meg a lehetőséget, hogy megismerkedhet-
tünk a KORMÁNYHIVATALLAL és az ott dolgozó kedves em-
berekkel.

Pappné Nagy Katalin, DÖK patronáló tanár

SZABOLCS KUPA 2017. NEMZETKÖZI 
FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS VERSENY

Nagy izgalommal készültünk a Nyíregyházán 2017. február 
12-én vasárnap megrendezésre kerülő fodrászversenyre. Nagyon 
sok munka és izgalom előzte meg ezt a megmérettetést.

14 versenyző készült fel, nappali fonás kategóriában, alkalmi 
fonásban, marcellhullám és férfi  trend hajvágás versenyszámban. 

Meglepetés volt a diákok részéről, hogy 6 kilencedikes tanu-
lót is elkapott a „rutinos” versenyzők aktivitása, kreativitása és 
örömmel készültek. 

Heteken át tartó szorgalmas készülődés meghozta az eredmé-
nyét. Két tavaly végzett tanuló is velünk tartott a versenyen, akik 
itt készültek a mi csapatunkkal. 

Ők felnőtt kategóriában indultak: Szakálos Fanni férfi  trend 
hajvágás 2. helyezett, Gönczi Orsolya fonással készített esté-
lyi frizurában 1. helyen végzett és külön díjat kapott.

Tanulóink eredményei:
Nappali fonás kategóriában:

1. helyezett Mészáros Ramóna 12.R
2. helyezett Surányi Alexandra 9.C
3. helyezett Salánki Jenifer 9.C
4. helyezett Fejes Szilvia +különdíj 9.C

Estélyi fonás kategóriában:
2. helyezett Földi Csilla 9.C
3. helyezett Malomsoki Naomi 11.R
5. helyezett Szöllősi Kitti +különdíj 1/13

Felnőtt nappali fonás kategóriában:
1. helyezett Búzás Brigitta +különdíj 12.R
2. helyezett Kontra Ildikó +különdíj 9.C
3. Feke Alexandra 12.R

Felnőtt estélyi fonás kategóriában: 2. helyezett Hülvely Zita 12.R

Férfi  trend hajvágás kategóriában:
4. helyezett Szilágyi Fanni 12.R
6. helyezett Dékány Vivien 9.C

Vízmarcell kategóriában: 9. helyezett Bodóczki Fruzsina 12.R

Nagyon büszkék vagyunk tanulóink teljesítményére és fárad-
hatatlanul, még nagyobb lendülettel készülünk a következő ver-
senyre, amely Miskolcon lesz.

Gellai Zoltánné, Dr. Laczóné Kiss Ágota, szakoktatók

SZALAGAVATÓ 2017.
,,Gombostűre szúrva szépen
Ezernyi színes pillanat..” .

Minden középiskolás életében mérföldkövet jelent a szalag-
avató. Ez az az esemény, ami jelzi, hogy lassan befejeződnek a 
diákévek és már csak a záróvizsgák maradtak hátra. 

Mi, alsóbb évesek nagyon készültünk a szalagavatóra: szép 
versekkel, díszletekkel, táncokkal, virágokkal emeltük a rendez-
vény színvonalát. 

A 12.-esek az osztálytáncot és a keringőket már hónapok óta 
gyakorolták. Meg is lett a sok készülődés eredménye: a meghívott 
vendégek, diákok, szülők, tanárok egy felejthetetlen esten vettek 
részt. Meghallgatták polgármester úr köszöntő szavait, diáktár-
saink megkapták a szalagot, visszaemlékeztek a középiskolában 
eltöltött 3 vagy 4 évre, a sok emlékre, versenyekre. Csodálatos tán-
cok és szavalatok váltották egymást. A szalagavató végén a végző-
sök szüleiknek átnyújtották a szeretet és hála virágait.

Az alsóbb évfolyamosok nevében diáktársainknak sikeres
záróvizsgákat kívánunk.

11.R osztály



Dévaványai Hírlap - 17. oldal

KEDVES SZÜLŐK! MAGYAR CSOCSÓBAJNOKSÁG 1. FORDULÓ

Szeretettel hívjuk és várjuk leendő 
elsőseinket iskolánk előkészítő fog-
lalkozásaira, melyet Lengyel Lász-
lóné Takács Beáta tart.

A „Suliváró” alkalmainkon já-
tékos feladatokkal, fejlesztő játé-
kokkal készülünk az első osztály-
ra, közben felfedezzük az iskola 
világát.

Célunk, hogy megkönnyítsük leendő tanulóink szá-
mára az átmeneti időszak olykor nehéz folyamatát.

Látogassanak el hozzánk, hogy személyes tapasztala-
tot szerezzenek iskolánkról, közösségünkről.
Minden érdeklődő szülőt, gyereket szeretettel várunk!

Alkalmaink:
Suliváró iskola-előkészítő foglalkozások:
 - március 17. (péntek) 16 óra
 - március 24. (péntek) 16 óra
 - március 31. (péntek) 16 óra
Nyílt-nap
 - március 31. (péntek) 8-11:40

Tájékoztató szülői értekezlet 
 - március 31. (péntek) 16 óra
(Ezalatt a gyermekeknek kézműves foglalkozás.)

Február 3. és 5. között 
került megrendezésre a 
Magyar Bajnokság 1. 
fordulója Budapesten, 
amelyen ismét tisztele-
tünket tettük. A Dévavá-
nyai Csocsó Egyesületet 
Földi Zsolt és Földi Nóra 
képviselte, de mellet-
tük a megye csocsósai 
is megmozdultak, így a 
Viharsarki Csocsó Ligá-
ban szereplő játékosokkal 
együttvéve szép számmal jelentünk meg a hazai bajnokság első 
megmérettetésén. Ezúttal azonban nem csak tapasztalatokkal, 
hanem szép eredményekkel és kupákkal térhettünk haza a har-
madik napon. Semi-pro, azaz félprofi  kategóriában Szeverényi 
Dániel (Békéscsaba) és Kósa György (Mezőberény) párosa 3. 
helyezést ért el. Női páros kategóriában Földi Nóra és Tulkán 
Tímea (Békéscsaba) 2. helyen végeztek. Végül pedig Földi 
Nóra női egyéni kategóriában a legjobb, vagyis az 1. helyet 
zsebelte be, mindezzel maga mögé utasítva azokat a női játéko-
sokat, akik világbajnoki címmel is büszkélkedhetnek. 

Rendkívül örülünk annak, hogy végre ténylegesen megmutat-
hattuk, hogy mire is képesek a viharsarki/dévaványai csocsósok. 
Egyenpólóinkban, valamint kivételes összetartásunk következté-
ben ismételten kivívtuk magunknak a tiszteletet a hazai csocsó-
sok körében.  

Dévaványai Csocsó Egyesület

Tulkán Tímea és Földi Nóra

Beszámoló a kapott SZJA 1%-ának felhasználásáról

A Dévaványai Református Elemi Iskolai Alapít-
vány a 2015. évi személyi jövedelemadó 1%-ának fel-
ajánlásából 60.888 Ft támogatásban részesült, melyet 
iskolánk tanulóinak színházlátogatási buszköltségére 
fordítottunk.

Köszönjük eddigi támogatásukat, kérjük, hogy lehető-
ségük szerint támogassák továbbra is Alapítványunkat.

A kedvezményezett neve:
Dévaványai Református Elemi Iskolai Alapítvány
A kedvezményezett adószáma: 

19060064-1-04
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VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK HÍREI

VÁNYAI AMBRUS MATEMATIKAVERSENY

A félév sikeres lezárása után, újra versenyek sora és rengeteg 
teendő várt ránk. Folytatódott a gyerekek felkészítése a Zrínyi 
matematika verseny megyei fordulójára. Beneveztek és készül-
nek az érdeklődő 3-4. osztályos csapatok a Kazinczy-anyanyel-
vi  versenyre. Átvehették az első forduló feladatlapjait a múze-
umban és hozzáláthattak a kutató munkához. A döntő áprilisban 
kerül majd megrendezésre. Téma: Arany János élete és munkás-
sága, Dévaványa története.

Bekapcsolódtunk az Országos fecskefelmérésbe.
Továbbra is dolgozunk a Teki-totó levelezős verseny részt-

vevőivel, a környezet és matematika feladatsorok megoldásán, 
elkészítésén is.                                                                     

Munkaközösségünk 2017. február 8-án, a 2-3-4. évfolyamon 
Szépolvasó versenyt rendezett, több mint 30 tanuló részvételével.

(Szervezők: Kárpáti Zoltán, Laskai Tiborné, Tóbiás Gáborné) 

Eredmények:
2. osztály:

I.   Erdei Enikő 2.a (Laskai Tiborné)
II.  Kárpáti Zalán 2.b (Szabóné Szilágyi Edit)
III. Uhrin Szonja 2.b (Szabóné Szilágyi Edit)

3. osztály:
I.   Tarr Izabell 3.b (Kárpáti Zoltán)
II.  Gyányi Zita 3.b (Kárpáti Zoltán)
III. Szarka Inez 3.b (Kárpáti Zoltán)
III. Szabó Sára 3.o        (Finta Ágnes)

4. osztály:
I.   Papp Boldizsár 4.a (Lengyelné Czákler Szilvia)
II.  Belanka Bianka Boglárka 4.a (Lengyelné Czákler Szilvia)
III. Ilyés Dávid 4.b (Ernyesné Vass Róza)
III. Felföldi Maja Fruzsina 4.a    (Lengyelné Czákler Szilvia)
 
Köszönjük a versenyzők, a felkészítő tanítók és a lelkes zsűri-

tagok munkáját.
A legjobbak közül néhányan Szeghalmon is képviselik majd 

iskolánkat.

Február 24-én délelőtt Témanap keretében minden iskolatele-
pünkön „elűztük a telet”. A kiszebáb égetés után a Körösladá-
nyi úti iskola alsós osztályai közös tánccal és énekkel kezdték 
a farsangi mulatságot a tornateremben. A talpalávalót Erdeiné 
Mucsi Márta, Erdei Attila, Ignácz Dóra, Erdei Boglárka húzta, a 
táncot Papp Endréné Sziszike néni vezette. Köszönjük szépen a 
közreműködésüket. A jelmez bemutatók és a vidám programok 
az osztálytermekben folytatódtak. Gyerekek, felnőttek egyaránt 
nagyon jól szórakoztunk. A Vass-telepen is mókás jelmezekkel, 
élvezetes programokkal várták tanítóik a gyerekeket. 

Ecsegfalván a tanító nénik településszintű mulatságot szerveztek.
Köszönjük a tízóraira készített fi nom fánkot Váradi Károlynak 

és a napközi konyha dolgozóinak. Hálásak vagyunk a segítő szü-
lőknek is a sütikért, a felajánlásaikért.

Tóbiás Gáborné munkaközösség vezető

2017. február 8-án második alkalommal került meg-
rendezésre iskolánkban a Ványai Ambrus Matemati-
kaverseny. A Szügyi Dániel Református Általános Iskola 
az idén is örömmel fogadta meghívásunkat. A megméret-
tetésen 2 fős csapatok vettek részt. A gyerekek a feladatlap 
megoldása után, izgatottan várták az eredményhirdetést.
A jó hangulatú versenyen az alábbi eredmények születtek. 

5. évfolyam
1. helyezés Séllei Péter – Pataki Balázs
  Felkészítő pedagógus: Zima László
2. helyezés Bere Nándor – Bereczki Szabolcs
  Felkészítő pedagógus: Domján-Zima Mária
3. helyezés  Knap Sarolta – Szarka Luca
  Felkészítő pedagógus: Zima László
  Balog Brendon – Tánczos Gergő
  Felkészítő pedagógus: Domján-Zima Mária

6. évfolyam
1. helyezés  Ferencz Lilla – Pálfi  Klaudia
  Felkészítő pedagógus: Szabó Csilla
2. helyezés Kovács Kitti – Ujhelyi Lili
  Felkészítő pedagógus: Szabó Csilla
3. helyezés Lipcsei Larissza – Ungi Lili
  Felkészítő pedagógus: Sebestyén Béláné

7. évfolyam
1. helyezés  Kovács Krisztina – Rózsa Anita
  Felkészítő pedagógus: Domján-Zima Mária
2. helyezés Cserven Gréta – Juhász Máté
  Felkészítő pedagógus: Sebestyén Béláné
3. helyezés Katona István – Balog Tibor
  Felkészítő pedagógus: Domján-Zima Mária

8. évfolyam
1. helyezés  Juhász Evelin
  Felkészítő pedagógus: Szabó Csilla
2. helyezés Simon Nikolett – Cselei Vera
  Felkészítő pedagógus: Mile Lajos
3. helyezés Szeleczki Lilla – Szarka Fruzsina
  Felkészítő pedagógus: Mile Lajos

Kedves Barátaink, Ismerőseink és a
művészeteket szerető, tisztelő emberek!

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával segítsék a Dévaványai
Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány munkáját.

Adószám: 18389533-1-04
(5510 Dévaványa, Gyöngy u. 4-6.)



Dévaványai Hírlap - 19. oldal

Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy adójuk 
1%-át a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjai-

nak Jövőjéért Alapítványnak adományozzák.

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

Az Alapítvány Kuratóriuma

TISZTELT LAKOSSÁG!

VERSENYEREDMÉNYEINK

FARSANG A FELSŐ TAGOZATBAN

Szabó Hanna, a Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 8. b osztályos tanulója bejutott 
az Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny 
döntőjébe. Az országos verseny Békés megyei fordulója 
Szarvason volt, innen két tanulót – az egyik Hanna volt 
– hívtak meg eredményük alapján az országos versenyre.
A döntő helyszíne Bonyhád, ahova felkészítő tanára –
Czudorné Bukva Róza – kíséretében utazik március 17-én. 
A döntőben 63 iskola 144 diákja méri majd össze tudását. 
Eredményes felkészülést, sikeres szereplést kívánunk!

A mezőtúri Teleky történelemverseny döntőjébe isko-
lánkból két csapat jutott be, Kovács Laura, Ladányi 
Valentina 7. a és Nemes Enikő, Juhász Evelin 8. a osz-
tályos tanulók, felkészítő tanáruk Bereczkiné Szalai Judit.
A döntőre prezentációval készültek, amelyet a zsűri előtt 
mutattak be. Azon kívül sokféle, változatos szóbeli és írás-
beli feladat várta a versenyzőket. Diákjaink megállták he-
lyüket a területi versenyen, teljesítményükhöz gratulálunk!

Vezetőség

Február 24-én rendeztük meg az iskolai farsangi bulit a 
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola felső tagozatán. Hagyományainknak megfelelően 
az egyik 8. osztály, a 8. b rendezte. Az előkészületek során 
a gyerekek műsort próbáltak, dekorációt készítettek. A buli 
napján szendvicsekkel, süteményekkel kínálták tanáraikat, 
társaikat. A műsor után jelmezversenyt rendeztek, majd 
diszkó várta őket. A jó hangulatú, vidám délután sokáig 
emlékezetes marad.

KEDVES LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS GYEREKEK! 

Szeretettel várunk benneteket
szüleitekkel együtt

2017. március 22 -én (szerdán), 
a Ványai Ambrus Általános Iskola

Körösladányi úti iskolájába, 

március 23-án (csütörtökön),
a Vass-telepi iskolába

17 órától.

Töltsünk el együtt egy vidám délutánt játékkal,
ismerkedéssel!

Látogassatok el hozzánk, nagyon várjuk a találkozást!

Ernyesné Vass Róza és Lengyelné Czákler Szilvia
a leendő elsős tanító nénik

TÉDE HÍREK!
2017. március 11-én 14 órai kezdettel nőnapi

ünnepséget tartunk.
Minden tagot szeretettel várunk!

Beszámolunk az elmúlt év pénzügyi helyzetéről.
A  beszámolót Feke Istvánné az egyesület pénztárosa tartja.

Kozma Bálintné a TÉDE elnöke

TÜDŐSZŰRÉS
A Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező 
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani.
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló nél-
kül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba ke-
rül (melyet a szűrés helyszínén kell fi zetni) és háziorvosi 
beutaló szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik ko-
rábbi 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.

Rendelkezzen adójának 1%-áról a
Ladányi Mihály Könyvtár javára.

Adószámunk: 15583611-2-04
A befolyt összeget a könyvtár állományának 

gyarapítására fordítjuk.
Köszönjük!

ADÓ 1%
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EMLÉK ÉV
DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK 105.

ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA

Ez alkalommal nem egy dokumentu-
mot mutatunk be, hanem egy jelképet. 
Méghozzá olyat, amelyet mindannyian 
látunk naponta, némelyek munkaidőben 
többször is. Rézből, a Városháza Dísz-
termének falán feszül, belopva magát 
egy-egy testületi ülésről készült felvé-
telbe. A közintézmények épületein kívül 
elhelyezett lobogókon már csak kevesek 
szeme akad meg, mert olyan megszo-
kott dolog. Vajon mi lehet ez a titokza-
tos jelkép? Nem más, mint Dévaványa 
Város címere.

Korunk emberének nem sokat mond: 
egy egyszerű vágtató lovas, feje fölött 
korona, azon egy furcsa kar, amely gör-
csösen szablyát markol, két oldalt színes 
„lepedők” közé szorítva. Tulajdonkép-
pen semmi különös. Megszokott látvány 
a történésznek, akinek „irodájában” egy 
nagy, festett címer ugyancsak látható. 
Tulajdonképpen sok település címeré-
ben szerepel egyik vagy másik ezekből, 
de így együtt csakis egyetlen helyen 
fordulnak elő ezek a fi gurák, méghozzá 
városunk jelképei között. Egészen addig 
nem is mond sokat, amíg elő nem adjuk 
címerünk történetét. Ismerkedjünk hát 
meg vele!

Ehhez „csak” mintegy 300-400 évet 
kell visszaugranunk a múltba, a török 
hódoltság időszakáig. A XVI-XVII. szá-
zadban virágzó község nem is pusztult 
el ekkor, sokkal inkább ártottak neki a 
török kiűzése és a Rákóczi-szabadság-
harc időszakának háborús eseményei. 
Az ebből visszatért ványai katonák, 
valamint a környék nádasaiban, szom-
szédos településein meghúzódó, oda 
menekült civil lakosság visszatérve újra 
megülte a várost a XVIII. század fordu-
lóján. 1710-ben már biztosan újra lakott 
volt, s csakhamar számos, máshonnan 
származó kisnemes is megtelepedett 
itt, akiknek a különböző összeírásokból 
még a neveit is tudjuk.

Mint kiváltságos közigazgatási egy-
ség, nemesi községként volt számon 
tartva ez a kicsiny település. Ennek a 
nemes községnek tagjai – de azért vol-

tak itt jobbágyok is - nem tartoztak a föl-
desúri hatalom alá, hanem közvetlenül 
kapcsolódtak a vármegyéhez. Mentesek 
voltak az adófi zetéstől, de nemesi felke-
lésre voltak hívhatók a haza fegyveres 
védelmében. Életformájukat tekintve 
nem sokban különböztek egymástól. 
Hogy a többi, jobbágyi sorú lakostól 
valahogy mégis csak elkülönítsék ma-
gukat, saját községházat emeltek (mint-
ha ma két városháza állna városunkban, 
az egyik a nemesi, a másik a jobbágyi 
származású lakosok részére), a nemesek 
házánál tartották például a fegyvereket 
is. Ehhez társult a külön pecsétjük is, 
amelyen címer volt látható.

A nemes helyiség pecsétje a régebbi, 
1749-ből való, körirata ez: „VÁNYAI 
NEMES HELYSÉG PETSETYE”, míg 
az adózó községén – azaz a jobbágyi 
közösséget jelölőn - az 1774-es évszám 
szerepel, a körirata: „D. VANYA M/ező/ 
VÁROS”. Ez utóbbin található ábrázo-
lás: „… balról, hegyével lefelé forduló 
ekevas, jobbról álló kéve. Az ekét és a 
kévét búzakoszorú veszi körül. Ez felül 
nyitott.” (Bereczki Imre: Dévaványa cí-
merei. Dévaványa, 1969. jan. 19. BHGL 
– Kézirattár. Bereczki Imre kéziratai. 
Leltározatlan.) A nemesi pecsét ábrá-
zolását is érdemes megismernünk: „…
görbe meztelen szablyát tartó, balra 
sújtó páncélos kar, mely ötágú koronára 
támaszkodik. A korona gömbön nyug-
szik. A koronát, és az alatta levő pajzsot 
dúsan övezik girlandok és akantuszle-
velek. A pajzsot egy balra tartó, kivont 
szablyás, két hátulsó lábára támaszko-
dó, vágtató arabs lovon ülő huszár tölti 
ki.” (uo.) Az a gömb valójában egy si-
sak, de minden másban stimmel. Ugye 
ismerős?

Na de mit jelent pontosan mindez? 
A szablyát tartó kar és a lovas huszár a 
nemesi felkelésre utal, a katonai szolgá-
latra, a lovas önmagában is a hősiesség 
és a szabadság szimbóluma. Öltözéke 
a magyar nemzettudatot adja vissza, 
városunk ugyanis mindig is magyar te-
lepülésként volt számon tartva. A sisak 

és a páncélos kar ugyancsak a katonai 
szolgálatra vonatkozik, de e kettő áb-
rázolása címerpajzsokon meglehetősen 
gyakori. A korona úgynevezett rangjel-
ző funkcióval bír, azt jelzi, hogy nemesi 
közösséggel van dolgunk. A két oldalt 
szerteágazó kendő, az ún. sisaktakaró, 
amely szinte már levélszerű formában 
erősen bevagdalt, ezért is nevezte Be-
reczki Imre akantuszlevélnek, mert a 
formája arra hasonlít. A nemesi bélyeg-
zőn levő címer a hivatalos iratok hitele-
sítését szolgálta és a hatalom törvényes-
ségét, éppen úgy, mint ma.

Ez a kettős helyzet – nemes és nem 
nemes - 1848-ig állt fenn, amikor a jogi 
különbségek eltűntek, majd a polgári 
átalakulás folytán, 1860 után már a „ne-
mes” előjelzőt sem használták a ványai 
kisnemesek. 1862-ben pl. egységesen 
használt, új községházát építettek. Hogy 
hol? Ki nem találnád, kedves Olvasó: 
nem más ez, mint a mai Városháza épü-
lete. Az 1850-1861 közötti önkényura-
lom időszakában nem is volt használ-
ható címeres pecsétnyomó, a korona a 
nemesi címerből ekkor eltűnt, és mo-
dern korunkig nem került oda vissza. A 
lovas azonban 1861-től újra felbukkant, 
mind a fém nyomófelületű bélyegzőre 
(a hitelesítést szolgáló), mind a viaszos-
ra (a hivatalos iratokat lezáró viaszpe-
csétre rányomva, amely megakadályoz-
ta, hogy illetlen kezek nyissák fel).

A címer 1949-ben változott meg, 
s tűnt el hosszú évtizedekre a XVIII. 
századi jelkép, mert az a „régi reakci-
ós, kizsákmányoló, uralkodó osztályt” 
jelképezte. Helyette az életidegen sarló 
és kalapács búzakévében került minden 
hivatalos bélyegzőbe, címerbe. 1974-
ben lehetővé vált ugyan helyi címer 
alkotása, de a gyakorlatban ez nem sok 
szabadságot engedett. Erről Bereczki 
Imre így írt összefoglalót: „Az ekevas, 
mely Dévaványa mezőváros 1774-es cí-
merében még érthető szimbólum, a mai 
ember előtt már talányos tárgy. A község 
címere a lakosság életmódjára, tetteire 
utal. Szántóvető őseink életét ma már 

A hónap dokumentuma - Március
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érthetőbben fejezi ki egy teljes eke, ami-
nek dévaványai jelentőségére a számos 
nemzedéken át megőrzött községrész, a 
Csoroszlya neve is utal. (…) A kéve sze-
repel a szomszédos Füzesgyarmat címe-
rében is… A búzakoszorú változatlanul 
időszerű ma is. A csillag is előfordul a 
ványai bélyegzőkön az első háborúig.” 
(uo.) De ennek köze vajmi kevés volt 
a történeti hagyományhoz. Cinikusan 
megállapítva: maradt minden a régiben.

Aztán eljött a rendszerváltás, s egy 
1990-ben hozott törvény engedélyezte 
a helyi önkormányzatoknak helyi, sa-
ját címer használatát. El is felejtették 
bizony a ványaiak, hogy, s milyen volt 
az a régi, amit ükapáik, szépapáik lát-
tak. Hol volt, hol nem volt, elveszett 
a régi címer! Így hát megkérdezték a 
bölcs öregembert: „Tisztelt Tanár Úr! 
A Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 1993. novemberi ülésén ál-
lást foglalt abban, hogy a közeljövőben 
meg kell határoznia a községet repre-
zentáló jelkép-rendszerét. Döntött arról 
is, hogy ezek a jelképek, úgymint a köz-
ség címere, zászlaja és pecsétje, előze-
tes szakértői és lakossági véleményezte-
tés után kerüljön meghatározásra. (…) 
A bizottság közelmúltban megtartott 

ülésén úgy határozott, hogy felkéri Önt, 
a helytörténeti kutatómunkája során a 
témában fellelt hagyományos jelképek 
fi gyelembevételével tegyen javaslatot, 
milyen kialakítású, alakú, rajzolatú, 
színképű és anyagú jelképek elfogadá-
sát tartaná indokoltnak.” (Pap Tibor 
levele Bereczki Imrének. Dévaványa, 
1994. február 9. (BHGL.XIV.1994.M. 
Leltározatlan.)

Ennek az öregembernek akkor már 
több, mint 60 éves kutatómunka állt 
a háta mögött! És ő el is készítette a 
tervet: „Minta: »DÉVAVÁNYA NE-
MES HELYSÉG« 1740-es pecsétjének 
központi alakja.” (Dr. Bereczki Imre 
címerterve Dévaványa Nagyközség 
jelképrendszere kialakításához. Déva-
ványa, 1994. március 30. BHGL - Kéz-
irattár. Bereczki Imre kéziratai. Leltá-
rozatlan.) A bevezető utáni leírás pedig 
egyezik a mai címerével. A színeket 
az 1970-es évek második felében 
rekonstrukcióval, és a címertan (azaz 
a heraldika) szabályainak megfelelő-
en alakította ki. Így született meg az 
a címer és pecséten használatos nyo-
móminta - Bereczki Imre javaslatára, 
az 1749-es, dévaványai nemes község 
pecsétmintáját követve -, amelyet ma 

is látunk… olykor nagyon sokszor egy 
nap. Ugye, hogy nem is olyan unalmas?

Kedves Dévaványa! Szeresd a cí-
meredet! Szeresd, hiszen az ad neked 
identitást, az határozza meg, ki vagy te, 
és el is különít téged másoktól. Külön-
legessé tesz, mert ebből csak egyetlen 
egy van a világon és ez a tiéd! Van ettől 
szebb is, cikornyásabb is, de csakis ez 
az egy, ami egy képbe foglalja a múlta-
dat, a jelenedet, és a jövődet.

Szalay Ágnes
történész

 (Felhasznált irodalom: Dévaványai 
iratok 1548-1809. Dokumentumok 
Dévaványa történetéhez. 2. Közreadta: 
Benedek Gyula, Hajdú József. Dévavá-
nya, 2002.

Hajdú József, Dévaványa 250 éves cí-
mere. Honismeret, XXVII. évf. (1996/6.) 
pp. 33-36.

Magyar alkotmánytörténet. Szerkesz-
tette: Mezey Barna. 5. átdolgozott kia-
dás. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

A történelem segédtudományai. Szer-
kesztette: Bertényi Iván. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2006.)

Február 14-én délután a múzeumban egy rendhagyó 
rendezvényre került sor. Elsőként a Dévaványai Múze-
umbarátok Köre éves közgyűlése zajlott le, ahol Tóbiás 
Gáborné, a kör elnöke - Molnár Tünde levezető elnök 
közreműködésével - ismertette a vezetőség létszámában 
illetve a személyekben történt változtatásokat, majd a 
pénzügyi beszámoló és a munkaterv elfogadtatása kö-
vetkezett. 

A hivatalos kötelezettségek után elkezdődött az ün-
nepi emlékezés. Dr. Bereczki Imre 1912. február 12-én 
született. Jól ismerték egymást Kádár Ferenccel. Sok 
feljegyzés, gazdag hanganyag őrzi kettejük közös mun-
kájának emlékét. A Kádár család híven őrzi a hagyo-
mányt, a népzene szeretete az ükonokái mindennapjai-
ban is fontos szerepet tölt be. Az unoka - szintén Kádár 
Ferenc - klarinét és furulya játékával napjainkban sok 
rendezvényen fellép, nem csak településünkön. Az idő-
sebbek számára nosztalgikus élmény, a fi atalok számára 
példakép értékű a népzene iránti elkötelezettsége, ze-
nei tudása. Kis korától hangszerek között élt - szeretett 
nagyapja közelében - így érthető miért is váltak számára 
szenvedéllyé a hangszerek. E szép gyűjteményt mutatja 
be az „Eltört már a mázas csésze, ángyom asszony meg-

vér érte…” Hangszerek Kádár Ferenc a Népművészet 
mestere és unokája, Ferenc gyűjteményéből c. kiállítás, 
amelyet Nagy László, a Vésztő -Mágor Történelmi Em-
lékhely Múzeum vezetője nyitott meg.

Ahogy a meghívón is szerepelt, a megnyitón Kádár 
Ferenc „zenésztársai”, meghívott vendégei közremű-
ködtek. A Csökmői Fonó  - Nagy András, Nagy László, 
Kerekes Mihály, Hajdu György, Dézsi Attila, a gyoma-
endrődi Kisss Duó - Kis Péter és Kis Imre, az Ahhoz-
képest együttes - Erdei Attila, Erdeiné Mucsi Márta és 
Erdei Virág, valamint Laskainé Kiss Alexandra és Ma-
hovics Tamás, és az ifjúság képviseletében Gódi Dávid 
Ronald. Köszönjük, hogy előadásukkal emlékezetessé 
tették a rendezvényünket!

Tisztelt Múzeumpártolók!
Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Közhasznú Közala-

pítványt, melynek célja Dévaványa kultúrájának megőrzé-
se. Adója 1%-ának felajánlásával Önnek is lehetősége nyí-
lik, hogy e tevékenységhez támogatást nyújtson.

Adószám: 18385711-1-04
Kuratórium

ÚJ KIÁLLÍTÁS NYÍLT A MÚZEUMBAN
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ÚSZÁS
Az idei tanév úszó diákolimpiai versenyein sikeresen 

szerepeltünk. A körzeti versenyen, egy I., öt II. és kettő 
III. helyezést értünk el.

Körzeti úszó diákolimpia, Gyomaendrőd.

Kertmegi Kristóf, Gyányi Gyula, Bak Virág, Csontos 
Nóra, Szűcs László, Szabó Barna, Végh Tamás, Szarka 
Gergő, Ungi Dániel. Érmes helyezést ért el: Kertmegi 
Kristóf: 100 mell 1. helyezés, Csontos Nóra: 50 gyors 
2. hely, 50 mell 2. hely, 50 hát 3. hely, Gyányi Gyula: 50 
gyors 2. hely, 50 mell 2. hely, 50 hát 2. hely, Ungi Dániel: 
50 hát 3. hely.

Békés megyei úszó diákolimpia döntő, Békéscsaba.

A megyei döntőbe azok az úszók jutottak, akik
helyezést értek el a körzeti versenyen. Itt a nagyszámú és 
erős mezőnyben nem értünk el érmes helyezést, de min-
den indulónk megjavította egyéni legjobb idejét.

Nagy Ádám

Tisztelettel és Szeretettel 
várunk mindenkit
a Dévaványai Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum következő 
programjára. 

Helyszín: a DÁMK Művelődési Ház,
Időpont: 2017. április 14.

 

Kiállítás és szakmai rendezvény
16.30:  Az Én Világom – Az Internet gyerekszemmel    

   című kiállítás megnyitója, eredményhirdetés.

17.00:  Dr. Tari Annamária klinikai pszichológus,
    pszichoterapeuta előadása szülőknek, pedagó-
    gusoknak a generációk közötti digitális szakadékról

Az előadás alatt a Nagycsaládosok Dévaványai 
Egyesülete kézművesedéssel, foglalkozásokkal várja 
a gyerekeket.

A rendezvény a Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal közreműködésével valósul meg!

KIÁLLÍTÁS ÉS MARKETING RENDEZVÉNY A KEF SZERVEZÉSÉBEN

Helyszín: DÁMK  Művelődési Ház
Időpont: 2017. április 1.

Sok szeretettel várjuk a mozogni vágyókat!

IV. Megye FutásIV. Megye Futás
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LABDARÚGÁS
A csapatunknál a télen a következő változá-

sok történtek, abbahagyta a labdarúgást Werle 
Tibor (visszavonult), Czakó István (külföldi 
munkaválalás), Kovács Ferenc (Békéscsaba 
1912 Előre II.), Kálmán László.  A csapatunk-
hoz érkeztek: Barna Tamás (Gyomaendrődi 
FC újrakezdte), Kéki Csaba (Körösladányi 
MSK), Ernyes Róbert (Szeghalmi FC), és 
további 5 fi atal játékost hozott fel Kovács 
Gyula edző az ifi ből a felnőtt kerethez, Gu-
bucz Viktor, Séllei Dominik, Papp Krisztián, 
Sági Bence, Nagy Zoltán (Öcsi). A tavaszi 
hazai mérkőzéseinket a GYOMAENDRŐ-
DI PÁLYÁN, ENDRŐDÖN JÁTSZUK. A 
megye 1 felnőtt bajnokság március 11-én 
kezdődik.

2017. február 4. szombat 17:00 - 19:00 
Sportcsarnok (Felnőtt)

Gyomaendrődi FC - Dévaványai SE 
7 - 13

Góllövők:  Kéki Cs. 4, Adamecz I. 3, Werle 
T. 2, Barna T. 2, Tóth Mihály, Ungi A. 

2017. február 12. vasárnap 11:00 (Felnőtt)
Mezőtúri AFC - Dévaványai SE

6 - 2  (1 - 0)

Góllövők: Erdősi Gy. 42’,85’ (11-es)’, Kor-
mos L. 50’, Szappanos D. 55’, Erdei Z. 63’, 
67’, ill: Gubucz V. 70’, Barna T. 83’.

Dévavanyai SE: Szász D. (Kálmán L. 33’ 
Sági B. 57’), - Szalai B., Kálai B., Marton 
L., Ungi A. (Petneházi S. 67’), - Somogyi T. 
(Pálfi  J. 76’), - Horvath B. (Papp K. 33’, Gu-
bucz V. 60’), Adamecz I., Tóth M. (Ernyes 
R. 25’), Gubucz V. (Barna T. 31’), - Kéki Cs.,
Edző: Kovács Gyula.

2017. február 18. szombat 15:00  (Felnőtt)
Békéscsaba 1912 Előre U19 - Dévaványai SE 

4 - 3  (1 - 2)

Góllövők: Ernyes R. 21’, 30’, 63’,
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 
6 Tóth Misi, 10 Marton L., 18 Ungi A. (21 
Zsila P. 76’), - 14 Somogyi T., 8 Adamecz I., 
- 17 Horváth B. (3 Pap Á. 46’), 9 Kéki Cs. 
(11 Pálfi  J. 76’) 20 Barna T. (7 Perneházi S. 
46’, 20 Barna T. 61’), - 19 Ernyes R.,
Edző: Kovács Gyula.

2017. február 19. vasárnap: 11:00 (Ifi )
Köröstarcsa KSK (U19) - Dévaványai SE (U19)   

1 - 4  (0 - 2)
Góllövők: 81’, ill:  Juhász 5’, Papp K. 16’, 
61’, Gyebnár T. 69’.

DÉVAVÁNYAI SE (U19):  1 Sági B., - 6 
Kovács B., 17 Zsila P., 11 Gál S. (2 Gyebnár 
T. 46’), 14 Hajdú Á., -10 Marton L., - 16 
Juhász, 13 Papp D. 8 Feke B., 7 Papp K. (5 
Tóth Márk 70’), - 3 Pap Á.
Edző: Bereczki Árpád.

2017. február 25. szombat 16:00
Füzesgyarmaton a MŰFÜVES PÁLYÁN!
Békés megyei kupamérkőzés 3. forduló

Okány KSK - Dévaványai SE
0 - 2 (0 - 0)

Góllövők: Ernyes R. 59’, 83’.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 
3 Kálai B., 6 Tóth Misi (20 Papp K. 69’), 18 
Ungi A., - 11 Marton L., 14 Somogyi T. (17 
Horvath B. 85’), - 9 Keki Cs., 8 Adamecz I., 
16 Gubucz V. (21 Barna T. 52’), - 10 Ernyes 
R. Cserék: 1 Sági B, 7 Petneházi S.
Edző: Kovács Gyula.

2017. február 26. vasárnap 13:00 (Ifi )
Gyomaendrődi FC (U19) -

Dévaványai SE (U19)
1 - 4 (1 - 1)

Góllövők:  34’ (11-es), ill:  Pap Á. 16’, 
Nagy Z. 48’, Papp K. 55’, Stranszki Zs. 76’.
Dévaványai SE (U19):  1 Sági B., - 6 Ko-
vács B., 17 Zsila P. (11 Gál S. 46’), 2 Gyeb-
nár T., 11 Gál S. (8 Feke B. 33’), - 10 Mar-
ton L., - 14 Hajdú Á. (16 Juhász P. 12’), 8 
Nagy Z., 13 Papp D. (19 Stranszki Zs. 46’), 
7 Papp K. (5 Tóth Márk 70’), - 3 Pap Á.
Edző: Bereczki Árpád.

IFI (U19) TOVÁBBI PROGRAMJA!

2017. március 12. vasárnap 13:00
Csanádapácai EFC (U19) - Dévaványai SE (U19)

2017. március 18. szombat 12:00
Kondorosi TE (U19) - Dévaványai SE (U19)  

2017. március 25. szombat 11:00
Szarvasi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)  

2017. április 2. vasárnap 13:00
Sarkadi Kinizsi LE (U19) -

Dévaványai SE (U19)
2017. április 9. vasárnap 15:00
Berényi Gyermek FC (U19) -

Dévaványai SE (U19)

Ha valaki szeretne még többet megtudni a 
csapatunkról, látogasson el az alábbi honlap-
ra: www.devavanyase.gportal.hu vagy www.
devavanyaise.hu

A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkor-
mányzat, Séllei Gábor, Mile Magdolna, Var-
jú Zoltán, Kőszegi János, Papp Marcell, Se-
bők Krisztián, Sebők Zsolt, Molnár Sándor, 
Váradi Károly, Mideczki Zoltán, Szűcs Tibor, 
Agrodéva Kft., Szűcs Ferenc, Ekuna Kft., Tó-
biás Gábor, Oryza Kft., Dr. Nagy László, Pen-
gő Imre, Szilágyi Sándor, Szilágyiné Nagy 
Szilvia, Tóth Sándor, Purger Ferenc, Pur-
gerné Herda Andrea, Murányi Norbert, Murá-
nyi Károly, Csaba Zsolt, Magyar Zsolt, Buk Ti-
bor, Pervanov Ádám, Pesztránszki Rita és pár-
ja, Csekő István, Polyák Mihály, Kiss Károly,
Dr. Szitás László, Takács József, Parola Mihály, 
Erdős Csaba, Erdős Zsolt, Darvasi Sándor, Va-
lach Ede, Valach Piroska, Barna Sándor, Furka 
Lajos, Földesi Ferenc, Papp Sándor, Bereczki Ár-
pád, Tagai Attila, Varjú Árpád, Pap Róbert, Be-
reczki András, Szitás Dániel, T. Nagy Imre, Lo-
vász Lajos, Ifj. Takács Gyula, Faragó Zsigmond, 
Nyúzó István, Séllei Róbert, Magyar Antal, Bo-
gya Sándor, Vasvári László, Ernyes Lajos, Tóth 
Csaba, Purgel Lajos, Szalai Antal, Feke Tibor, 
Nagy Gábor.

2016/2017 Megyei I. osztály
A Dévaványai SE (felnőtt) tavaszi labdarúgó idényének programja

Forduló Dátum Mérkőző csapatok Kezdés Eredmények Busz indulás

14. 03.11./szo Orosházi Rákóczi Vasas SE - Dévaványai SE 16:30 13:30

15. 03.19./vas Dévaványai SE - Körösladány MSK    (Endrődi pálya!) 15:00 13:00

16. 03.26./vas Dévaványai SE - Vésztői SE    (Endrődi pálya!) 16:00 14:00

17. 04.01./szo Dévaványai SE Szabadnapos !!! --- ---

18. 04.08./szo Dévaványai SE - Békéscsabai Jamina SE  (Endrődi pálya!) 16:30 14:30

19. 04.15./szo Kondorosi TE - Dévaványai SE 16:30 14:00

20. 04.22./szo Dévaványai SE - Füzesgyarmati SK  (Endrődi pálya!) 17:00 15:00

21. 04.29./szo Szarvasi FC - Dévaványai SE 17:00 14:30

22. 05.06./szo Dévaványai SE - Mezőhegyesi SE   (Endrődi pálya!) 17:00 15:00

23. 05.14./vas Tótkomlósi TC - Dévaványai SE 17:00 13:45

24. 05.21./vas Dévaványai SE  - Szabadkígyósi SZSC   (Endrődi pálya!) 17:00 15:00

25. 05.27./szo  Mezőkovácsháza TE- Dévaványai SE 17:00 13:45

26. 06.03./szo Szeghalmi FC - Dévaványai SE 17:00 14:45

04 forduló Békés megyei kupa ? ?

05 forduló Békés megyei kupa ? ?
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Jambrik Zoltán és Holhós Anikó fi a Balázs,
Földi Tibor és Török Mariann lánya Laura,
Kovács István és Földesi Judit fi a István,
Kondacs György és Somogyi Tünde lánya Lili Janka.

Születések:

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

Kamatmentes részletfi zetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

Tájékoztató megbeszélés:
 2017. március 17. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Dv., Szederkert u. 3. sz.  
alatti két szoba
összkomfortos

családi ház eladó.
Tel.: 06-30/649-24-43

Német nyelvtanítás,
korrepetálás és

nyelvvizsga felkészítés

06-30/569-32-16

Napos előnevelt
vágócsirke előjegy-
zését megkezdtem.

06-30/448-08-05

Napos és előnevelt
csirke jegyeztethető!

Érdeklődni: Csontos Zsigmond 
Dévaványa, Köztársaság u. 24.

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

Az Ekuna Kft. újonnan induló kábel 
konfekcionáló üzemébe, a volt

Tompa utcai varrodai telephelyére
női és férfi

munkaerőt keres.
Jelentkezni a következő telefonszámon: 

06-20/952-0237

Felhívás!

Május 1-jén, Dévaványán készült 

fényképeket gyűjtjük a kezdetektől 

napjainkig.

Akinek van kérjük hozza be a

Ladányi Mihály könyvtárba!§
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

Kérjük a Tisztelt Lakosságot,

hogy támogassák adójuk 1 %-ával

 a Nagycsaládosok Dévaványai

Egyesületének működését! 

Adószám: 18380046-1-04

2 SZOBA ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ, 
GAZDÁLKODÁSRA ALKALMAS MELLÉKÉPÜ-

LETEKKEL ELADÓ A KÖLESHALMI ÚTON.
IRÁNYÁR: 6,5M

ÉRDEKLŐDNI: 06/30-238-94-02

- - - - H Á Z  E L A D Ó ! - - - -
Garázzsal, gazdálkodásra alkalmas

melléképületekkel ház eladó!
Cím: Dévaványa, Barcéi u. • T.: 06-20-423-64-88
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Köszönetnyilvánítás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Diósné Ambrus Erzsébet 

2017. 02. 18-án elhunyt, súlyos betegsége felülkerekedett 
szervezetén. Emlékét soha nem feledjük.           

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Köszönettel: A gyászoló család

Hálás szívvel köszönjük mindazok együttérzését, akik 
Mamika (Hidli Gyuláné) és fi am, Nagy Tibor István

halála miatti gyászunkban osztoztak velünk,
sírjukra virágot hoztak.

T. Nagy Imréné és a család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk ifj. Farkas János
halálának 15. évfordulójára.

Édesanyja, testvérei és annak gyermekei

Megemlékezés

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
drága szerettünk, Hajdu Józsefné

halálának 5. évfordulójára.
Szerető lányaid.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezik
Elek Sándorné Vass Aranka halálának

1. évfordulóján szerető férje. 

„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
lelkünkben örökké velünk maradtál.

Az idő múlik a fájdalom nő,
nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírodra hiába viszünk virágot,

veled temettük el az egész világot.”

„Te a jóságodat két marékkal szórtad, 
önzetlenül adtál a rossznak és a jónak. 
Mindíg egy célod volt a családért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.
Míg közöttünk voltál nagyon szerettünk
Emléked soha el nem feledjük.”

„Megállt a drága szív, mely élni vágyott, 
pihen a kéz, mely dolgozni imádott. 
Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hiszem el, hogy  téged hiába várunk.
De abban reménykedem, hogy jó helyre mentél,
hisz Te is jobbat érdemeltél.”

Megemlékezés

Szeretettel emlékezünk
Patkós Imréné Farmosi Margit

halálának 10. évfordulóján. 
Családja

„Értünk éltél, bennünket szerettél, 
elfeledni téged soha nem lehet, 
te voltál a jóság és a szeretet, 
őrizzük drága emlékedet.”

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok, 

kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők 

a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő

Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

Megemlékezés

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága
szerettünk Törőcsik Ferenc halálának 32. évfordulójára.

Családja

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

(Juhász Gyula)
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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 06-30/263-9948. Kiadványszer-
kesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiad-
ványszerkesztő: Csatári István.

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2017. április 3., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a 2017. április 3-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
Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

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

Dr. Körömi István
állatorvos

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

mikrochipes megjelölését vállalom!

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

- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés
- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő

          Dr. Zsíros István állatorvos
    Eboltás • mikrochipes  

                           megjelölés • gyógyítás

       06/30-391-46-05

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.

TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.
Telefon: 06/20-268-15-35

Készüljön velünk a húsvétra! 
Hagyományos készítésű sózott,

füstölt termékeinkből válogathat: 
Füstölt: köröm, csülök, oldalas, kötözött sonkák,

színhúsok, bőrös húsok, parasztlapocka, combsonka, 
szalonnák. Saját készítésű füstölt kolbász, szalámi. 

Ízelítő kínálatunkból:
- Sertés, marha illetve birkahús

- Szárnyas áru: csirke, pulyka, kacsa
- Saját készítésű termékeink:

sütnivaló kolbász, hurka, májas pogácsa,
kenőmájas, tepertő, pörc, zsír. 

- Száraztészták
- Savanyúságok 

- Fűszerek  

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17,
Szo: 7-12, V: 7-10.

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






