A testületi ülésen történt…
A képviselő-testület legutóbbi ülését 2013. szeptember 26.
napján tartotta.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és az
alpolgármesternek a testületi ülések között végzett
munkájáról szóló jelentések elfogadását követően elsőként
Látrányi Szabolcs és Látrányi Zoltán munkahelyteremtő
beruházásáról szóló tájékoztatóját hallgatta meg. A testvérpár nyílászárók, kerti bútorok, kisszekrények gyártását
kívánja beindítani 2014 tavaszán, településünkön. A
beruházás keretében egy 4-5000 m2 alapterületű csarnok
kerülne megépítésre a tevékenységhez szükséges eszközbeszerzésekkel, első lépcsőben 50-60 fő dolgozóval indulna
az üzem, ami akár 100-120 fő foglalkoztatott létszámig is
felemelkedhetne.
Ezt követően első napirendi pontként tárgyalta a képviselőtestület a komposztáló telep vagyonkezelésébe adásának
és a telep működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót. AZ ATEVSZOLG ügyvezető igazgatója, Dr. Kiss Jenő
tájékoztatásában leírta, hogy a május hónapban az ATEVSZOLG Zrt. megkérte a hatóságoktól az engedélyek változatlan feltételek mellett történő névre írást, melyeket meg is
kapott, és tájékoztató jelleggel az önkormányzatnak meg is
küldött. A telephelyen az üzemeltetés átvételétől kezdődően
hatósági ellenőrzés nem történt. A komposztáló telep előtti
közterületre továbbra is folyamatos a zöldhulladék, illetve az
egyéb hulladék lerakása, mely plusz költséget jelent számukra. Az ülésen véleményként fogalmazódott meg, hogy a
nyitvatartási időről bővebb tájékoztatás szükséges a lakosság
számára. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.
A képviselő-testület második napirendi pontként tárgyalta
a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással
kapcsolatos tapasztalatokról szóló előterjesztését. A
képviselő-testület a szilárd hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatás ellátását 2012.02.01. napját követően kizárólagos
joggal a Gyomaközszolg. Kft. - melynek 25%-os tulajdonrészét Dévaványa Város Önkormányzata birtokolja - közszolgáltatóra ruházta át. A közszolgáltatási szerződésben
foglaltak szerint a közszolgáltatás teljesítéséről meghatározott
időszakonként beszámolót köteles tartani az önkormányzat
részérére. A hulladék átvétele a régi, megszokott, 4 napos
munkarendben történik. A kommunális hulladékszállítást egy
pormentes gyűjtésre alkalmas tehergépkocsival oldja meg a
kft., mely alkalmas a lakossági, illetve a közterületi hulladéktároló edények ürítésére. A képviselő-testület a beszámolót
egyhangúan elfogadta.
A képviselő-testület harmadik napirendi pontként Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről készült tájékoztatót
tárgyalta. A beszámoló a környezeti elemek, rendszerek állapotának ismertetésével készült a 2012. évre vonatkozóan.
A környezet minőségét az egyes környezeti elemek, a levegő
minősége, a felszíni és a felszín alatti vizek, a talaj állapota,

a hulladékok kezelésének módja, a zajvédelmi helyzet, a
zöldfelületek és a természeti értékeink állapota határozzák
meg, mely alapján településünk jó helyzetben van. A
képviselő-testület egyhangúan fogadta el a tájékoztatót.
A képviselő-testület negyedik napirendi pontként tárgyalta
az önkormányzat gazdálkodásának első féléves
helyzetéről szóló tájékoztatót. A jogszabályi előírásoknak
megfelelően benyújtott beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok
és a költségvetési egyenleg alakulását. Az előirányzatok és
azok teljesített adatait féléves időpontra bemutatva elmondható, hogy a működés területén nem volt fennakadás, a tervezett feladatok időarányosan megoldottak voltak. A
működés területén a féléves időállapot szerint is látható, hogy
van többletbevétel, van nem várt kiadás, de ezek nagyságrendjében kiegészítették egymást. A képviselő-testület a
2013. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót 1.178.799 e Ft teljesített bevétellel és 911.846 e Ft teljesített kiadással egyhangúan elfogadta.
A képviselő-testület ötödik napirendi pontként tárgyalta az
adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót. Az
adóhatósági munkát három fő látja el, munkaköri megosztás
szerint 1 fő informatikus, adóügyi ügyintéző, 1 fő adóügyi
végrehajtó, 1 fő adóügyintéző és adókönyvelő, aki jelenleg
anyakönyvi feladatokat is ellát. Az irodának irodavezetője
nincs, közvetlenül jegyzői irányítás alá tartozik. A
2013.06.30. nap szerinti állapot alapján az egyes adónemenként az alábbi összegek kerültek befizetésre: magánszemélyek kommunális adójából a 22.000,- e Ft tervezett
bevételből 14.966,- e Ft folyt be, mentességet alanyi jogon 7
esetben kaptak, illetve az 1 db benyújtott méltányossági
kérelemnek helyt adtak. A gépjárműadó tervezett összege
32.000,- eFt, melyből 7.503,- eFt-ot fizettek be - 2013. január
1-jétől jelentős változás, hogy a befolyó bevétel 60%-t a
központi költségvetés részére el kell utalni, és csak a 40%
kerül átengedésre az önkormányzat számára -, az iparűzési
adóból a tervezett 153.000,- Ft-ból 131.403,- e Ft került befizetésre. Ezen adónemeken túl idegenforgalmi adóból és talajterhelési díjból származik bevétele az önkormányzatnak,
azonban adóalanyainak száma és összege miatt ezek nem számottevők. Az iroda behajtási tevékenységét az alábbi táblázat
szemlélteti:

A képviselő-testület egyhangúan fogadta el a beszámolót.
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A képviselő-testület hatodik napirendi pontként tárgyalta a
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
készült beszámolót. A Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) bekezdése alapján jött
létre 2013. március 1-jei hatállyal. A beszámolóban az eltelt
6 hónap történéseiről kapott számot a képviselő-testület. A
közös önkormányzati hivatal egységes, de szervezeti
egységekre (irodákra) tagolódik. A közös önkormányzati hivatal Ecsegfalva Községben állandó jelleggel kirendeltséget
működtet. A közös önkormányzati hivatal létszáma 28 főben
került megállapításra, melyből 4 fő a kirendeltségen dolgozik.
Eredmény volt viszont, hogy eddig az ecsegfalvai hivatalban
lévő 2 fő dolgozót a dévaványai székhely hivatal át tudta
venni, így létszám leépítésre sehol sem került sor. A
települések által kötött megállapodás értelmében a jegyző
minden hónap első és harmadik keddi napján biztosítja a
kirendeltségen az őt kereső ügyfelek részére az ügyfélfogadást, illetve ellenőrzi és felügyeli az igazgatási munkát. A
hónap negyedik keddjén részt vesz a bizottsági és testületi
üléseken. A tárgyi feltételek közül a technikaiak alapvetően
adottak, a számítógépek hálózatba vannak kötve, a szoftverek
jogtiszták. A hivatal épülete sajnos már nem felel meg a jelenkor elvárásainak. Az anyag részletesen bemutatja a hivatal
összetett, sokrétű és nagyszámú feladatait irodánkénti részletezéssel. Nagy változást hozott a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal felállása, az épület helyt
ad a Járási Kirendeltségnek, illetve az önkormányzati hivatal
munkaszervezetének. A beszámolót egyhangúan fogadta el a

képviselő-testület.
Az ülés további részében többek között elfogadták a civil
szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatot, a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2012.
évi tevékenységéről szóló beszámolót. Döntöttek a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról, az időközi polgármester
választásra való felkészülés érdekében a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek részére
azonos feltételek mellett bemutatkozási lehetőség biztosításáról. A képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adóját 2014. évre vonatkozóan nem kívánta
módosítani, így változatlanul a jelenlegi 7000,-Ft/év/ingatlan
mérték marad.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2013. október 31.
napján 1500 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a
következők:
1. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott önkormányzati vagyon hasznosításának
tapasztalatai.
2. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási nemenként, illetve növény fajtánként).
3. A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.
4. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím
odaítéléséről.
A képviselő-testület ezúton hívja meg a tisztelt érdeklődőket!

Köztudott, hogy Dévaványa és térsége nem bővelkedett
munkahelyekkel, megkérdeztük Novák Imrét a vállalkozóból lett, megbízott polgármestert, hogy van-e
kialakulóban e tekintetben változás a településen:

olasz és francia piacra exportálnak, e mellett Magyarország
vezető barkácsáruház láncainak 300-350 értékesítő üzleteibe
szállítják termékeiket, illetve kapcsolati tőkéjüket folyamatosan használják fel a cég fejlesztésére. A megnyíló
gyártóüzem 4000m2 –en végzi majd termelését, teljesen új
gyárépületében, amely modern, korszerű gépsorokkal lesz felszerelve. A termelés kezdete 2014 tavaszára datálható, kezdetben 50-60 fővel, majd körülbelül két év alatt, 100-110-re
bővítve a dolgozói létszámot, amely a középtávú előrelátás
alapján minimum 10-15 évre biztos munkahelyet teremt a
városban.
Ehhez a beruházási elképzeléshez kapcsolódna, egy másik
vállalkozás is, ami a faipari termékeket előállító gyár csomagolóanyag szükségletének kielégítésére, szintén zöldmezős
beruházással, kb.1500m2 -es üzemcsarnokot tervez építeni,
ahol, elmondásuk szerint 20-30 család részére biztosítanak
munkahelyet, ez által hosszútávra megélhetést is.

Munkahelyteremtő beruházások Dévaványán
Jelenleg 6 működő értékteremtő közmunkaprogram folyik
a városban: Egy mezőgazdasági projekt, melynek keretén
belül fóliaházas zöldségtermesztés, illetve egyéb gyógy- és
ipari jellegű növények termesztése folyik, Téli és egyéb értékteremtő projekt, amely a nádpalló készítést, a járdalap, kerti
szegély és kerítésoszlop gyártást, illetve seprűkészítést foglal
magába. Működik egy belvízelvezető projekt, egy belterületi
közútkarbantartó-, egy illegális hulladék lerakóhelyeket felszámoló,- és egy mezőgazdasági utakat rendbetevő projekt is.
Az ipari, termelő jellegű értékteremtő közmunkák megvalósítását tekintve, több olyan projekt is van, amely szerződés előkészítő fázisban tartanak, ilyenek például a bálásruha
válogató, teafilter csomagoló projektek is.
Magán beruházású munkahelyteremtés is körvonalazódik,
több hónapos, hosszas előkészítő tárgyalások után nemcsak a
város életében, hanem a térségben is figyelemfelkeltő nagy
volumenű beruházás indulhat el rövidesen Dévaványán.
A beruházó cég Magyarországon egyedülállónak, innovatívnak számít, hiszen egy cégen belül, egy gyártási telepen valósulnak meg mind a nyílászárók, mind a kerti bútorok és a
kisbútorok gyártása is. Piacképességük többek között abban
is rejlik, hogy a megépítendő, saját gyártóüzemük a nyugateurópai piac testre szabott termelési feltételeit elégíti ki, tehát

A Gyomaközszolg. Kft.

értesíti a lakosságot, hogy szemétszállítási ügyekben a
Hősök tere 3. szám (butiksor) alatti Ügyfélszolgálati
Iroda nyitva tartása 2013. szeptember 16-ától a
következők szerint változik meg:

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-kedd:nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8-13 és 14-17 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8-12 óráig
Gyuricza Máté
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MEGHÍVÓ

Márton napi vigasságok BATYUSBÁL
A MÚZEUMBAN
Helyszín: Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
(Dévaványa, Széchenyi u. 8.)
Időpont: 2013. november 9. /szombat/ 16 óra
’Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész
esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. Úgy tartották, minél
többet isznak, esznek, annál több erőt és egészséget szívnak
magukba. Ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát. „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” – tartották. A
liba csontjából az időjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér és
hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor
sáros. Az aznapi időből is jósoltak: „Ha Márton fehér lovon jön,
enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Egy kalendáriumi
regula szerint: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” „A bornak Szent Márton a bírája”
– tartja a mondás, azaz ilyenkor iható az újbor, más jelentése
szerint az őszi időjárás dönti el, hogy milyen lesz a bor.
Dévaványán is, mint sok helyen, a jószág behajtása alkalmából
Márton-napi bált rendeztek. Ezen a vidéken igen gyakori a Márton név, ezért, mint névnapot, ma is ünneplik névnapköszöntőkkel.’

Program:
- VetÉLkeDő – aVaGY tUDSZ ÍrNI LúDtoLLaL?
- LúDaS MatYI – ’aVaGY HároMSZor VerI eZt VISSZa
LúDaS MatYI - VáNYáN’
- LúDtoLLaS báL – aVaGY VáNYaI CUHárÉ – ZeNe ÉS
táNC, aMeDDIG a LábaD bÍrJa
„Ha jöttök lesztek, amit hoztok, esztek.”
Asztal és székfoglalás
2013. november 6. /szerda/ a múzeumban
/DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény,
Dévaványa, Széchenyi u. 8., vagy az alábbi
telefonszámokon: 06/66/ 485-040; 06/20/4921038 /
Mindenkit szeretettel várunk!

Meztelen Igazság
Az igazság és hamisság együtt mentek fürdeni.
A hamisság előbb jött ki a vízből, ellopta az igazság
ruháját, magára vette, a sajátját pedig ott hagyta a parton.
Szegény igazság nagyon elszomorodott, mikor nem lelte a
holmiját, de így szólt magában: inkább járok meztelenül
egész hátralévő életemben, semhogy magamra vegyem a
hamisság köntösét.
Azóta meztelen az igazság, a hamisság pedig mind a mai
napig az igazság köntösében jár az emberek között.
"LÉGY Éber ÉS Ne StrÉber"

Ünnepi megemlékezések
2013. október 6.

A Nemzeti gyász alkalmából az aradi vértanúk tiszteletére
tartandó városi megemlékezés.
Program:
18:00-kor Ünnepi Istentisztelet a Református templomban, igét
hirdet Béres János református lelkész.
18: 45 fáklyás felvonulás a Hősök terétől az 1848-as kopjafáig.
Ünnepi megemlékezés, beszédet mond dr. Ágoston Sándor
képviselő bizottsági elnök
19:00-kor koszorúzás

2013. október 23. 16. óra
1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulójának
tiszteletére tartandó megemlékező rendezvény.
Program:
16:00-tól Ünnepi megemlékezés a Római katolikus templomban
- himnusz
- beszédet mond: Horváth Sándor katolikus plébános
- Béres János református lelkész
- Novák Imre alpolgármester
- Dévaványai művészeti iskola növendékeinek műsora

Tisztelt választópolgárok!
a Helyi Választási Iroda Vezetője felhívja a
Választópolgárok figyelmét, hogy a korábban 9
szavazókör helyett 2013-ban 8 szavazókör működik,
ezért mindenki az értesítő szelvényen szereplő cím
szerinti közintézménybe menjen el szavazni!
a fentiek miatt kérem, figyelmesen nézzék meg az
értesítő szelvényen szereplő közintézmény címét!
HVI Vezetője

Sakk
kISPeSt NaGYDÍJa
raPID VerSeNY
1. To Nhat Minh
7
2. Ress Tamás
6
3. Szabolcsi János
5
4. Fekete Albert /Dványa/ 5
5. Horváth Kálmán
5
6. Stern Tibor
5
7. Piroska István
5
8. Marosi Levente
5
40. Fekete Ágnes /Dványa/ 2
45 induló, 7 forduló
XXIII. ZeMPLÉN kUPa ,
SZereNCS
a - csoport
1. Takács Lajos
5,5
2. Radnai Ádám
5,5
3. Szöllősi László
5
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4. Papp István
4,5
5. Dosztán János
4,5
6. Fekete Albert /Dványa/ 4,5
Szász János /Dványa/ 3,5
24 induló, 7 forduló
b - csoport
Legjobb női versenyző
Fekete Ágnes 4
SNeLL VerSeNY
1. Radnai Ádám
8,5
2. Kovács Apollón
8
3. Fekete Albert
6,5
4. Terbe Julianna
6,5
5. Ligart Tamás
6,5
6. Tokai Kis Ákos
6
Szász János
5,5
Fekete Ágnes
4,5
55 induló, 9 forduló
Fekete Albert

Tisztelt Választópolgár!
Bizonyára értesült arról, hogy
városunkban 2013. november 10-én
időközi polgármester-választásra
kerül sor. Kérem, engedje meg, hogy
független polgármester-jelöltként
pár sorban bemutatkozzak Önnek!
Keresztény hitvallású családban
nőttem fel, ahol az emberek iránti
tisztelet, valamint a munka szeretete
és becsülete fontos jelentőséggel bírt
a mindennapokban.
1970. július 14-én születtem
Feke László
Mezőtúron, Feke László és Porubfüggetlen polgármester jelölt
csánszki Erzsébet elsőszülött gyermekeként. Négy gyermek büszke édesapja vagyok.
Az iskolai tanulmányaimat a dévaványai 1. Számú Általános
Iskolában kezdtem, majd a 8. osztály elvégzése után
felvételiztem a békéscsabai Vásárhelyi Pál Építőipari Szakközépiskola magasépítő szakára, ahol sikeres érettségi vizsgát
tettem. Diplomámat a debreceni Ybl Miklós Építőipari
Műszaki Főiskola Építőipari Intézet Karán, Építőipari szakon
nappali tagozaton szereztem 1991-ben, mint okleveles magasépítő üzemmérnök.
Kezdő építészként még ez évben kezdtem el dolgozni – mint
ösztöndíjas- a polgármesteri hivatal műszaki csoportjában.
1992. februárjában a szentendrei katonai főiskolára vonultam
be sorkatonai szolgálat teljesítésére. Tiszthelyettes képzést
követően a hódmezővásárhelyi lövészdandár műszaki
századánál műszaki hídászként teljesítettem a csapatgyakorlatot. 1993. februárjában mint tartalékos alhadnagy szereltem
le.
Visszatérve a polgármesteri hivatalba, a gyakornoki idő elteltével közigazgatási alapvizsgát tettem. 1993 tavaszától a
Békés Megyei Építész Kamarától építésztervezői jogosultságot kaptam. 1997 augusztusától megbízást kaptam a
műszaki iroda vezetésére, és egyben az elsőfokú építésügyi
hatósági feladatok ellátására annak érdekében, hogy a
településen élőknek ne kelljen a szomszédos településre
utazniuk építési ügyeikkel. Az irodavezetői megbízatással
egyidejűleg a képviselő-testület delegált a Békés Megyei
Vízművek Vállalat –jelenleg Alföld Víz Zrt.- felügyelő bi-

Komposztáló telep nyitvatartása
Lakossági zöldhulladék átvétele
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 14:00-18:00
Szerda: Csütörtök: 8:00-15:00
Péntek: A hónap első szombatja: 8:00-12:00
Elérhetőség: Székács Gyula 7-15 óráig

Tel: 06-30/410-3155

zottságába, majd 2006-tól az igazgatóságba.
2001-ben a Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnál
vezetett épületek felelős műszaki vezetői névjegyzékébe nyertem felvételt. 2003-ban közigazgatási szakvizsgát tettem.
2007-ben a Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és
Továbbképző Kft. szervezésében a Debreceni Egyetem
Agrártudományi Centrum Műszaki Főiskolai Kara mellett
működő szakmai vizsgabizottság előtt sikeresen megvédve
szakdolgozataimat magasépítés szakirányon, valamint mélyépítés és mélyépítési műtárgy szakterületen, építési műszaki
ellenőr szakképesítést szereztem.
2010-ben szintén felnőttképzés keretében, mint közbeszerzési referens végeztem. 2011-től beválasztottak a Dévaványai
Víziközmű Társulat Intéző Bizottságába.
Szakmai tapasztalat: Meghatározó szereplője voltam az
elmúlt 22 évben településünkön megvalósuló beruházásoknak,
fejlesztéseknek. Mindennapi feladataim közé tartoznak a
beruházások előkészítése keretében: a koncepció alkotások;
vázlattervek, engedélytervek előkészítése; szakhatósági állásfoglalások, hatósági engedélyek beszerzése; pályázatok kidolgozása és benyújtása. A vállalkozásba adási szakaszban: a
beszerzési vagy közbeszerzési eljárások előkészítésével, míg
a kivitelezési szakaszban a műszaki ellenőrrel közösen biztosítjuk az önkormányzat, mint építtető érdekeinek érvényre
juttatását. A befejezési szakaszban: a sikeres műszaki átadásátvételt követően pedig pályázatoktól függően, de általában
5-10 évig a fenntartási időszak feladatainak végzése.
Közismert, hogy a város vezetése és a mindenkori képviselőtestület ciklusokra visszamenőleg elkötelezett a beruházások
és fejlesztések iránt. Ezért gondolom azt, hogy egy leendő
városvezető jó, ha rálátással bír erre a szakterületre is a nem
kevésbé fontos szociális, igazgatási és pénzügyi-gazdálkodási
területek mellett.
Ezen indíttatásból fakadóan nagy kihívás, ugyanakkor
megtisztelő számomra, hogy polgármester-jelöltként indulhatok. A legjobb tudásom és képességeim szerint az Önök kéréseit és javaslatait figyelembe véve mindent meg fogok tenni
annak érdekében, hogy településünk biztonságos és élhető
legyen.
Kérem Önt, hogy tiszteljen meg bizalmával, támogassa
jelölésemet!
Tisztelettel: Feke László
Fizetett hirdetés

Idősek napja - október 1.
„Tiszteld szüleidet, hogy hosszú életű légy a Földön.”
Időseink még mindig tevékenykednek, segítik gyermekeiket, unokáikat – mert Te Mama, Papa, úgyis ráérsz -,
vagy töltik a megérdemelt pihenésüket. Örüljünk neki,
hogy velünk vannak, hallgassunk tanácsaikra, és
ajándékozzuk meg őket jó szóval, szeretettel, figyelmességgel és figyelemmel. Többet ér mindennél, mert
amikor már nem lesznek, nem tudjuk pótolni, amit ma elmulasztottunk.
M.M.
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Tisztelt Dévaványai Lakostársak!
A közelgő időközi polgármesteri választás alkalmából engedjék meg, hogy
tájékoztassam és kérjem Önöket, hogy támogassák az indulásomat az ajánló
szelvény átadásával.
Programomat a Dévaványai Hírlap külön megjelenő számában kívánom bemutatni.
Tisztelettel: Kiss Károly képviselő
Dévaványa, Dózsa u. 34.
Fizetett hirdetés

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, Pénzügyi- Ellenőrző Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja

Betakarítási Ünnep
2013. szeptember 28-29.

Az elmúlt évekhez hasonlóan , az idei évben is megrendezésre
került a Betakarítási Ünnep. Helyszín: Dévaványa művelődési
ház és udvara volt. A regisztráció adatai alapján közel 600
érdeklő volt jelen. Lehetőséget biztosítottunk minden kistermelőnek, civil szervezetnek, egyesületnek, hogy kertjében, udvarán termelt ill. termesztett zöldséget, gyümölcsöt, virágot és
bármilyen kompozíciót behozzon az erre a napra meghirdetett
kiállításra. Asztalt, sátrat biztosítottunk azok számára, akik sült
tököt, gyümölcsből, zöldségből és egyéb finomságokból készített
ételeket, sülteket, savanyúságot, lekvárt, italokat (pl.pálinka, bor,
szörp, gyümölcstál) kóstolásra szántak. Vártuk azokat a csapatokat, akik baráti társasággal, munkahelyi kollektívában, civil
szerveződésben főzőverseny részesei kívántak lenni. Díj: a vándorserleg elnyerése volt. A termelők, a kiállítók sorszámot kaptak, ennek alapján a látogatók a leadott szavazataikkal
kategóriánként hozzájuttathatták a nevezőket az „Év termelője”
cím megszerzéséhez, valamint az amatőr fotós közönség
szavazatát is megkapta a „Legjobb amatőr fotográfus”. A nap
folyamán lehetőség volt mindazok részére, akik még nem
próbálták a szőlő préselést, most kipróbálhatták. A 10 órakor
kezdődött kiállítás megnyitó után, amit a megbízott polgármester,
Novák Imre mondott el, Dékány Margit kertészmérnök értékelte
a „Dévaványa Virágos kertje-udvara” fotó- kiállítást. A nap
folyamán a gyerekek az óvónők segítségével termésfigurákat
készíthettek, must kóstoláson vehettek részt, valamint bérelt játszóeszközökön játszhattak. 11 órától – kulturális programok
várták az érdeklődőket. Többek között: a gyomaendrődi,
túrkevei, dévaványai mazsorett csoport, a helyi művészeti iskola
és a dévaványai Folk Műhely csoportjainak néptánc, énekegyüttes, népi zenekar, citerazenekar, népdalkör néptáncosok
produkcióira tapsolhattak. Sztár fellépő a Betli duó volt. Családi
filmnézésre is biztosítottunk lehetőséget. A nap végén a főzőverseny eredményhirdetésére, termelők, kiállítók díjazására,
tombolahúzásra került sor.
A második napon reggel 9 órától – este 18 óráig lehetett még
megtekinteni mindazoknak a kiállítást, akik azt előző napon elmulasztották megnézni. Este könnyűzenei koncert várta a fiatalabb korosztályt a békéscsabai Happy Band, ami közös
fáklyagyújtással fejeződött be.
Benevezett: 10 főzőcsapat, 9 amatőr fotográfus. Kilenc kerttulajdonos kertjéről készültek fotók és kiállítás. Kiállítók, kóstoltatók,
civil szervezetek két szomszédos településről is érkeztek, így
mezőtúri Kertbarát kör és az ecsegfalvai Nagycsaládos
Egyesület. Dévaványáról a Hagyományőrző Nők Egyesülete, a
Nagycsaládos Egyesület, az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület,
az Magyar Méhészek Akácvirág Egyesület, a Tartós Betegség-

ben Élők Egyesülete, a Múzeumbarátok Köre, a Nők Baráti
Köre, Margaréta Idősek Otthona, Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, a helyi középiskola, általános iskolák, óvodák
és magán személyek összesen: 50 nevezővel.
A főző csapat eredménye: 1. Hagyományőrző Nők Egyesülete
2. Postások csapata 3. Képviselő-testület csapata Különdíj:
Vadászház csapata
Fotó pályázat eredménye: 1. Nagy Szilvia 2. Szalai Ildikó 3.
Hajas Mátyás Közönség által: Debreczeni Ferencné
Legszebb kert-legszebb udvar: Tóthné Szabó Éva (internet),
Papp Emilné, Parola Mihályné. Közönség által: Református kert
Szavazatok alapján, eredmények:
Legszebb termékek: Nagycsaládosok Dévaványa Egyesülete,
Nagycsaládosok Egyesfalva Egyesülete.
Méz: Magyar Méhészek Akácvirág Egyesülete Dévaványa –
Farkas Antal
Legszebb kompozízió: Hajós úti óvoda
Legfinomabb zöldség étel: Sánta Gyuláné cukkinifasírtja
Legfinomabb, legszebb gyümölcs: Pálinkás Ferenc
Legfinomabb főtt étel: Várkonyiné Illés Magdolna
Legfinomabb sült tök: Balogh Gyuláné
Legfinomabb saláta: Nők Baráti köre
Legfinomabb lekvár: Hagyományőrző Nők Egyesülete
Legjobb bor: Földesi Katalin
Külön díjas: Papp Imre lekvár és pálinka kiállított termékei,
Balla József – pálinka különlegességei
A visszajelzésekből az tükröződött ki, hogy egyre nagyobb a látogatottsága a rendezvénynek, és örülnek a lakosok, hogy mind
„aktív” részesei, mind látogatói lehetnek ezeknek a napoknak.
Köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek a kisvárosunk hagyományőrző rendezvényén. Bemutatásra kerülhettek az
"Értékek" közös összefogással. Javaslatot, véleményt szívesen
fogadunk a jövőre nézve is, mert ez által még inkább, a
lehetőségekhez mérten kikerekedhetnek a rendezvények.
B.A.
Dévaványa Város Önkormányzata az 50/2013. (VIII.27.)
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló BM
rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a rendezvények megszervezéséhez 400.000 Ft összegű támogatásban részesültünk.
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Tiszta lappal!
Tisztelt Dévaványaiak, Kedves
Választópolgárok!
2013. november 10.
napján
időközi
polgármester választás lesz
településünkön, melyen
meg kívánom mérettetni
magam, és ehhez kérem
támogatásukat!
Valánszki Miklós Róbert vagyok, Szeghalmon születtem 1979. február 12. napján Tóth
Erzsébet és Valánszki Miklós gyermekeként.
Családos vagyok, két gyermekem van.
Az Államigazgatási Főiskolát elvégezve több
mint 15 évig dolgoztam a helyi polgármesteri
hivatalban, előbb városi gyámhivatal
vezetőként utóbb aljegyzőként is, majd a
közigazgatás átszervezésével idén januártól a
Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi

Sikert arattak a ványaiak a
közfoglalkoztatási kiállításon
2013. szeptember 26-án, Békéscsabán Dévaványa is
képviseltette magát a Közfoglalkoztatási Kiállításon és Konferencián. A ványai delegációt Novák Imre alpolgármester,
Földi Imre képviselő, Balogh Csilla jegyző és az önkormányzat munkatársai képviselték. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja szervezésében: 54
település mutatta be a közfoglalkoztatás keretében előállított
mezőgazdasági és ipari termékeit.
Vantara Gyula Békéscsaba polgármestere köszöntője után,
a megnyitón, Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelős helyettes államtitkára kijelentette:
„A kiállításon látható Békés megyei termékekre méltán lehetnek büszkék azok, akik közfoglalkoztatás keretében előállították. Ez a rendezvény is bizonyította, hogy a
közfoglalkoztatás értékteremtő munkát jelent. Kiemelte: a
kormány törekvése, hogy 2013-ban 300 ezer főt vonjon be a
közfoglalkoztatásba, eddig 288 ezer ember foglalkoztatása
már megvalósult.”
Erdős Norbert kormánymegbízott a Békés Megyei Kormányhivatal részéről kiemelte: „A kormányhivatal büszke
erre a kiállításra, amelyhez hasonlóra az országban még nem
került sor. Kifejtette: a megyében nyolcszáz hektáron folyik
mezőgazdasági termelés közfoglalkoztatás keretében, ami
szintén egyedülálló. A megye 75 településéből 69 vesz részt
a közfoglalkoztatási programban, közülük ötven vett részt a

Járási Hivatalának járási gyámhivatal vezetője
vagyok.
A közigazgatásban eltöltött évek során kellő
tapasztalatot, szaktudást, rálátást és kapcsolati
tőkét is szereztem ahhoz, hogy városvezetőként
is helytálljak, ugyanakkor tiszta lappal, a pártok
támogatása nélkül, független jelöltként,
lendületes jövőképpel és tiszta múlttal indulok.
Vallom, hogy polgármesterként egyenesen,
megértőn és határozottan kell eljárni. Célom,
hogy új szemlélettel, új alapokra helyezett kapcsolatokkal lakosság- és vállalkozóbarát önkormányzatot építsünk fel, és egy olyan települést,
ahol szívesen élnek a dévaványaiak.
Választási programomról tovább tájékozódhat a
valanszki-robert.webnode.hu oldalon, illetve az
Önhöz hamarosan eljuttatandó szórólapjaimról .
Kérem, hogy tiszteljenek meg ajánlószelvényeikkel és szavazzanak bizalmat az
időközi polgármester választáson!
Fizetett hirdetés

kiállításon.”
Nagy Ágnes igazgató a Békés Megyei Munkaügyi Központ
részéről elmondta: „2013-ban a belvíz-elvezetési programokban 1446 közfoglalkoztatott vett részt, útkarbantartási
munkákban több mint kétezer fő, az illegális hulladéklerakók
felszámolására indított programban 461 ember dolgozik, és
egyéb értékteremtő munkákban 2100 fő vesz részt.”
Dévaványa több közfoglalkoztatási programban vesz
részt: mezőgazdasági - 11,62 ha területen; téli és egyéb értékteremtő programban; belvíz-elvezetési program; közúthálózat
karbantartása program; illegális hulladéklerakó helyek felszámolási program; mezőgazdasági földutak karbantartása
program. Dévaványán, a város vezetése a különböző közfoglalkozatási programokban kb. 250 főt tud foglalkoztatni.
A közfoglalkoztatás elsődleges célja, hogy az emberek minél
hamarabb visszataláljanak a munka világába, ugyanakkor
bővül a lakosok helyben végezhető munkalehetőségeinek
köre is.
A közfoglalkoztatásban dolgozók munkáját, az általuk
előállított termékeket mutatták be a kiállítás ványai standján,
és bizony több ezren csodálták meg értékeinket – például a
saját cirokból kötött seprűt és más termékeket - és kóstolták
meg a ványai zöldségekből készített finom salátánkat. Hiszen
a mezőgazdasági programelem képzéssel is párosul, ahol a
résztvevők megtanulhatják a növénytermesztés és az állattartás alapismereteit, valamint jártasságot szerezhetnek a termények feldolgozásában és hasznosításában.
MM
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Művelődési ház hírei
Felnőttek részére TÁRSASTÁNC tanfolyam kezdődik
Dévaványa Művelődési Házban szombatonként
Tanfolyam díja: 8.000.-Ft/12 alkalom x 90 perc
beíratkozás: az irodán munkaidőben, illetve
Tel: 66/483-051
Első alkalom és megbeszélés: OkTóbEr 12-én 13 óra
(táncterem) Kezdők és haladók jelentkezését várjuk!
Táncoktató: Perei Ágnes

ható. Zongorán kísér: Tóth Veronika
Társas táncot láthatnak a kedves vendégek
a művészeti iskola növendékeitől.
A műsor után nosztalgia zene, tánc.
Meleg teával és kaláccsal várjuk a szép korúakat!
TÁNCOS EST
a művelődési házban
2013. november 16-án 19 órától.
A talpalávalót
Bak Krisztián szolgáltatja.
Belépő: 500.-Ft
Az est folyamán büfé működik.

IdŐSEk NAPJA
a művelődési házban
2013. október 9-én 14 órától
Program:
Köszöntőt mond: Dr. Ágoston Sándor
Vers – próza: A Szügyi Dániel Általános Iskola
tanulóinak előadásában
Hangszeres zene: Botos Ákos, Máté Tibor előadásában hall-

Ladányi Mihály Könyvtár hírei
Őszi könyvtári hét programjai
Október 9. (szerda) Népmese rajzpályázat kiállítás a gyerekkönyvtárba, eredményhirdetés
Október 10. (csütörtök) 17 óra Író-olvasó találkozó
A könyvtár vendége: Sándor Anikó
Október 11. (péntek) 15 óra – Játszóház
Fotókiállítás Ambrus- Szabó József képeiből
Október 12. (szombat) 13-18 óráig könyv és folyóirat
árusítás
Hozd el szombaton a könyvtárba saját könyveidet, amire már
nincs szükséged, eladhatod, elcserélheted!

Meghívó

A Mozgáskorlátozottak Dévaványai Helyi Szervezete
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és családját
jótékonysági ebédjére.
Időpont: 2013. október 12. 12 óra
Helyszín: Váradi Étkeztetési Bt.
Menü: A: Csontleves csigatésztával
Marhalábszár pörkölt
Burgonya, vegyes savanyúság
B: Csontleves csigatésztával
Vegyes tál: Rántott szelet
Párolt rakott szelet
Burgonya püré, uborkasaláta
Ára: 1600Ft/ fő
Zenét szolgáltatja: Bak Krisztián
Jelentkezni lehet az alábbi személyeknél
és telefonszámokon:
Vasas Tiborné: T: 06/30/2573352
Kürti Ignácné: T: 06/70/6139081
Tombolatárgy felajánlását tisztelettel
és köszönettel elfogadjuk!

A belépő tombola szelvény is,
mellyel duplán nyer!!!
Az Erzsébet és Katalin nevű
vendégeknek külön meglepetés

MEgHÍvó
OkTóbEr 10. (CSüTörTök)17 órA Író-OlvASó TAlÁlkOZó
A köNyvTÁr vENdégE: SÁNdOr ANIkó
Sándor Anikó elhatározta, hogy megvalósítja álmait.
Feladta addigi életét; elment tangózni Buenos Airesbe, ahol
rátalált a szerelem, végiggyalogolta a 800 kilométeres zarándokutat az El Caminót, egy hónapot töltött Dél-Indiában, a
világ legspirituálisabb helyén, Auroville-ben. Élményeit – ami
megváltoztatta az életét – négy könyvben írta meg.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alao Igazgatósága által támogatott.

Hagyományőrző Nők Egyesülete hírei

Mozgalmas nyara volt az egyesületünknek.
Híre ment a környéken sütő-főző tevékenységünknek, több
rendezvényre is hívták a kis kürtös sütő csapatot. Augusztus
17-én Vésztő-Mágoron vettünk részt az I. AMINKVAN fesztiválon. Nagy sikert arattunk a kürtöskalácsunkkal, lekváros
kiflivel, a sárréti ízek főzőversenyén kakaspörköltünket 2.
helyezéssel jutalmazta a zsűri.
Augusztus 25-én a Gyomaendrődi Járás hivatalvezetője
meghívására Gyomaendrődön sütöttünk a VIDRA Járási
Önkéntes Mentőcsoport eskütételén és rendszerbeállító
gyakorlatán.
Szeptember 8-án szintén Gyomaendrődre hívtak bennünket
nosztalgia piacra és tűzoltó napra, a ványai kürtöskalács és
lekváros kifli itt is nagy sikert aratott.
Szeptember 20-án városunkban hagyományainkhoz híven
SALÁTAVÁR – ral, este zsíros kenyérrel vártuk az autómentes nap résztvevőit.
Készültünk a szept. 28-ai Betakarítási ünnepre, októberben
Szeghalomra van meghívásunk, hogy ott is öregbítsük
egyesületünk jó hírét.
Varga Istvánné, az egyesület elnöke

Dévaványai Hírlap - 9. oldal

emlékidőző percek, órák
45 éves érettségi találkozó

„búcsúzunk most tőled te kedves iskola,
kit nem hat át többé kacajunk zsivaja.
Szárnyad alá mi még egyszer visszatérünk.”

Ezeket a sorokat osztálytársunk, Ladányi Géza írta, utalva a 45
évvel ezelőtti eseményekre: ballagás, érettségi. Mindezek 1968ban történtek velünk, s mi elindultunk különböző utakon különféle céljaink megvalósításáért. Elváltunk egymástól, de ahogy
megfogadtuk, ötévenként mi mindig visszatértünk. Valóban, a mi
osztályunk mindig visszatért ötévenként. Most, szeptember 21én 9. alkalommal tartottuk meg érettségi találkozónkat. Jóleső
örömmel, izgalommal várjuk, hogy láthassuk tanárainkat és
egymást. Kíváncsi szeretettel, figyelemmel hallgatjuk meg az 5
év alatt történt eseményeket, változásokat. Most is hazajöttek az
ország közeli és távoli tájairól az immár nyugdíjas öregdiákok.
Jöttek: Bogácsról, Budapestről, Debrecenből, Dunaújvárosból,
Gyomaendrődről, Győrből, Kartalról, Kiskunfélegyházáról,
Nagykanizsáról, Orosházáról, és persze innen helyből Dévaványáról is / de nem minden helyi ványai! /Mint gyönyörű szép
magyar nótánkban hangzik: „Az a szokás járja, odahaza nálunk,
Terített az asztal, ha vendéget várunk”, mi is, a helybéliek közül
néhányan egy kis meglepetéssel, pereccel, pogácsával, csokis és
mézes süteménnyel vártuk a messziről, ill. közelről érkezőket.
Így szétszóródtunk az évek során, de a szervezők hívó szavára, a
találkozóra invitáló levelére mindig igyekeztünk hazatérni, mi
helybeliek pedig elmenni a találkozásra. Köszönet Nekik ezért
az ötévenkénti sok időt, fáradságot igénylő, lelkes, sikeres szervezésért, a találkozó egész napos programjának lebonyolításáért.
De nemcsak mi, tanítványok, hanem egykori tanáraink is – ha
idejük, egészségi állapotuk engedte – mindig eljöttek, eljönnek
ezekre az ötévenkénti találkozókra. Sajnos, erre a 9. alkalommal
sorra kerülő találkozónkra már nem jöhettek el közénk, örökre
eltávoztak közülünk: Kondacs György, Papp Ferenc, és Szilágyi
József tanár urak, osztálytársaink közül pedig: Fazekas Mária,
Futó Ilona, Kecskeméti Ferenc.
„nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” /juhász gyula/

A megfogyatkozott létszám és betegségek miatt a tanáraink
közül mára már csak Epres József (Dévaványáról) B. Kovács
Ferenc (Hódmezővásárhelyről) és Zyta Eugéniuszné Zsuzsa néni
(Balatonfüredről) tudtak részt venni a találkozón. Epres József
tanár úr, egykori igazgatóhelyettesünk tartotta meg számunkra az
osztályfőnöki órát, és ahogy osztálytársunk írta versében:
„... beszámolunk neked,
Hogy telik az idő, milyen is az élet.
elmondunk majd mindent örömmel vagy könnyel,
Daloló szívvel, avagy könnyes szemmel.”

Igaz, hogy mindenki nyugdíjas korú lett, de a lelkesedésünk, a
hitünk, az életszeretetünk töretlen, hisz az egykori, régi iskolától
életre szóló tudást, emberi tartást kaptunk, s ez érződött a beszámolónkban is.
Az osztályfőnöki óra után közös fényképezésre került sor, majd
a Váradi Étkeztetési Bt. által elkészített bőséges, finom ebédet
fogyasztottuk el. Ebéd után a megható temetői látogatás
következett. Néhányan a ványai temetőben nyugvó társaink:
Demeter Istvánné Ilonka néni, Epres Józsefné Irmuska néni, Kondacs Györgyné Dóra néni, Kondacs György és Vad Ferenc,

valamint osztálytársaink: Fazekas Marika, és Kecskeméti Feri
sírjára virágot vittünk.
A délután kedves színfoltja volt, amikor néhány tanár és diák
meglátogatta a Tisza Kálmán Közoktatási Intézményt. Tóth Erika
oktatási egységvezető fogadta a látogatókat. Az öregdiákok szalagot kötöttek az iskola zászlajára, majd megtekintették a régi
tablóképeket. Szintén délután kellemes meglepetésben volt
részünk, amikor az előttünk járó évfolyam tanulói: Nácsa László
és felesége, Somogyi Julianna megjelentek közöttünk, köszöntöttek bennünket, és Laci mindenkinek ajándékozott egy példányt
a „Téli gazdasági tanfolyam 1943 Dévaványa” című könyvéből.
Köszönjük e szép cselekedetét! A délután további része az emlékeket idéző beszélgetésekkel, a családi fényképek
nézegetésével telt el: miközben osztálytársunk, Szarka József az
általa süttetett finom kenyérlángossal vendégelt meg bennünket.
Köszönet jószívűségéért. Estébe hajlott az idő, amikor elbúcsúztunk egymástól, s ki-ki elindult otthonába, de megígértük, ha
erőnk, egészségünk engedi, megtartjuk az 50 éves találkozónkat
is. Reméljük, megvalósul!
váradi Andrásné Diós ilona öregdiák

Meghívó
HallOween
HallOween-partira Hívjuk a
keDves mulatOzni vágyó
Hölgyeket és urakat!

A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért
Alapítvány sok szeretettel meghívja Önt és kedves
családját a 2013. november 16-án (szombaton) 19 órai
kezdettel megrendezésre kerülő jótékonysági báljára!
a bál helye: a Vörösmarty úti iskola tornaterme.
vacsorajegy ára: 2800.-Ft
műsorjegy ára: 500.-Ft
támogatójegy ára: 500.-Ft, 1000.-Ft, 1500.-Ft, 2000.-Ft
A jegyek MegváSárolHAtók 2013. noveMber 12-ig A
titkárSágon, A vöröSMArty úti épületben.
Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk és szeretettel
megköszönjük!
Számítunk megjelenésére és segítő támogatására!
Az alapítvány kuratóriuma
Az est teljes bevétele az alapítvány számláját gyarapítja.

Orvos-beteg találkozó

2013. október 7-én, hétfőn,
Orvos- beteg találkozót szervezünk.
Helyszín: Füzesgyarmat.
Az eljutás az orvosi rendelésre a következőképen történik:
gyülekező Dévaványa, CivilHáz, 15 óra. Gépkocsival
fognak minden érdeklődőt elszállítani a vizsgálatra, majd
haza szállítás, érkezés szintén a Civilházba.
Jelentkezni Vasas Tibornénál, az alábbi telefonszámon lehet:
06/30/2573352
Mozgáskorlátozottak Dévaványai
Helyi Szervezete vezetősége
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Méhészet életrekeltője

Csontos Antal – 60 esztendő a méhészetben,
avagy a dévaványai méhészet életre keltője
Tóni bácsi 1927. április 6-án született, Dévaványán. Eldicsekedhet azzal, hogy Vass doktor úr segítette a világra. Édesanyja
Czakó Mária és édesapja Csontos József – egyszerű parasztemberek voltak. Dolgoztak szorgalmasan, és nevelték hat gyermeküket. Sajnos édesapja életét befolyásolta az I. világháború,
ahol ellőtték mind a két lábát, de mert erős ember volt, mindkettő
megmaradt – így tudott Tamásiban boltot vezetni, majd Ványára
visszatérve, dolgozott testvére trafikjában, később boltot nyitott
a Malom utca (ma Madách utca) 15. sz. alatt.
Tóni bácsi nagy szomorúságára magára maradt. Felesége 2009ben halálozott el, két gyermeke közül egyik már elhunyt, idősebb
fia pedig a Dunántúlon, Pannonhalmán él. Testvérei közül
egyetlen testvére él még ma is, csak éppen nagyon messze Svájcban volt tanár-, természetesen ma már ő is nyugdíjas.
Csontos Antal nyugdíjba vonulásáig dolgozott. A
Hangyaszövetkezet Tőkerészi boltjában boltvezető, amely akkoriban kivívta – az 1940-es években – a megye legjobb üzlete
címet is. Későbbiek folyamán, évtizedeken keresztül a ványai
ÁFÉSZ munkatársaként több üzletben, pozícióban – a Vadkacsa
vendéglő vezetése, belső ellenőr stb.- is tevékenykedett.
Tóni bácsi hogyan lett méhész? Elmondása szerint már egészen
fiatal korában kapcsolatba került a méhekkel. Gyerekként
csodálta Urbancsik Jánost. Szarka Ferenc méhész, miközben
segített neki pergetni, ígérte be neki az első „rajt”. 23 éves korában szerezte meg első két „családját”. 1953-ban, Seres István
igazgatósága alatt, az ÁFÉSZ-nél ő alakította meg a méhész
szakcsoportot 12 fővel. A régi jegyzőkönyvek – többek között őrzik az akkori méhészek nevét is: Kovács Károly, Ludvig János,
Ugrai Ferenc, Bakos József, Zsombok István, Benke Géza,
Takács Lajos. Nehezen tudtak teljesíteni – mint mondta, egy
deka mézük sem volt. Akkoriban még nem volt divat vándoroltatni a méheket. Indulásnál sokat segített Szarka Ferenc,
aki kezdetben elkészítette a rakodó kaptárokat, de ő akkor már
sajnos, idős volt. Az 50-es években minden fölösleges mézet be
kellett szolgáltatni - nagy szó volt, amikor az első 20 q-t le tudták
adni a pesti központnak. Azt is nehezen sikerült elintézni, hogy
a méhészek támogatást kapjanak. Kaptárok beszerzésére kaptak
segítséget: 1/3 támogatás, 1/3-án kifizették, 1/3-át két éves törlesztésben kellett rendeznie a méhekkel foglalkozóknak. Sok
gyakorlati nehézséggel kellett megküzdeniük.
Az 1980-as években viszont már 1000 kaptár gondozásából
500q - 5 vagon! - mézet adtak le. 1986-ban mondott le a
méhészek vezetéséről. Sajnos egészségi okok miatt 15 éve már
nem méhészkedik. Utóda először Nagy Gábor, majd Farkas
Antal lett, aki ma is lelkes, emberileg és szakmailag egyaránt
hozzáértő szakember módjára végzi ezt a nagy jelentőségű
tevékenységet, irányítja az 1997-ben alakult Magyar Méhészek
Akácvirág Egyesületét Dévaványán, amelynek napjainkban már
50 tagja van.
Mi változott a méhészkedésben? Erre a kérdésre így válaszolt
Tóni bácsi: „Szakmailag sokat segített a Méhészek Lapja, sokat
tanultunk belőle. Jártunk tanfolyamokra, találkozókra – de a napi
kapcsolat során egymást is segítettük, tanácsot adtunk, kaptunk.
A méhészet technikájában nem sokat változott, hiszen az eszközök kis változással ugyanazok, és régen is kirajzottak az akácés tarlóvirágra. Ma már többen járnak el másvidékre, mint
régebben. Ahhoz, hogy méhész legyen valaki, a legfontosabb,
hogy a méhek megszokják, a méhek ugyanis megérzik azt, ha
félnek tőlük. Folyamatosan érdeklődni kell a méhésztársaktól, a
többit tapasztalatból meg lehet tanulni. Méhészkedésre alkalmas

hely kell hozzá, s mert a városon belül nem lehet, kell egy
városszéli, fásított telek, hogy a kaptár árnyékban lehessen, és
szabad terület a repüléshez. De legfőképpen ismerni kell a természetet!”
A méhész szakcsoport
megalakulásának 60.
évfordulója
alkalmából,
tiszteletüket
kifejezve Csontos Antalt
emléklappal
köszöntötte
az
Akácvirág Egyesület
nevében Farkas Antal
elnök.
Csontos Tóni bácsinak
gratulálunk, további
életében egészséget,
nyugodt, szorgalmas
éveket kívánunk!
Murányi Magdolna

Nyugdíjas hírek

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület 2013. szeptember 14én rendezte meg baráti találkozóját. Köröstarcsa, Ecsegfalva
nyugdíjasai, valamint a Dévaványai Mozgáskorlátozottak
Egyesület – vezetőjük Vasas Tiborné -, a Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete – vezetőjük Varga Istvánné - tagjai
is megtisztelték rendezvényünket. Örömmel vettük Novák Imre
alpolgármester úr és felesége, Kiss Károly képviselő úr és felesége, Földi Imre és felesége, Kanó József és felesége, Barta
Jánosné és férje, valamint Murányi Magdolna megtisztelő
részvételét. A vendégeket először Vasas Imre elnök üdvözölte,
majd Novák Imre alpolgármester úr mondta el köszöntő
beszédét. A műsor nagyon színvonalas volt, hiszen először
Köröstarcsa nyugdíjas énekkara gyönyörködtetett bennünket,
majd az
ecsegfalvai klub képviseletében Tóth Józsefné
Rózsika mondott el egy szép verset. Ezt követte a ványai Farmasi Lajosné szólója, valamint – a férfiakat képviselve –
Adamik János és Ungi Ferenc énekműsora, s természetesen,
mint mindig, a záróműsort a ványai nyugdíjas klub énekkara
adta, közös éneklésre csalogatva a megjelenteket. A talpalávalót
Kónya Mihály és felesége szolgáltatta, s ők voltak felelősek a
hangulatért – becsülettel helyt is álltak, hiszen órákon keresztül
szólt a zene és megállás nélkül táncolt a vendégsereg.
Köszönetet mondunk minden részvevőnek, azoknak, akik
anyagilag, valamint tombolatárgyak felajánlásával hozzájárultak rendezvényünk sikeres megrendezéséhez!
Köszönjük Váradi Károlynak és munkatársainak a finom
ebédet és a szíves kiszolgálást!
AZ ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS KLUB
KÖVETKEZŐ PROGRAMJAI
2013. október 26. – Mezőtúr
A találkozón fellép az énekkarunk
2013. november 16. – Köröstarcsa
Baráti találkozón való részvétel
Minden érdeklődő nyugdíjast szeretettel várunk tagjaink
közé és/vagy programjainkra!
A vezetőség nevében:Vasas Imre
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A makkfa

Sajtóközlemény

Képzések és tematikus napok a
közösségépítés érdekében 2013/08/30
12,2 millió forintos uniós pályázati forrásból valósított meg
közösség- és családépítő rendezvényeket a Körös-sárréti Civil
Szervezetek Szövetsége.
A TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0144 jelű pályázati projekt
keretein belül a Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége
képzéseket, workshopokat és témanapokat valósíthatott meg.
A programokon elsősorban a gyermekeket nevelő családok,
gyesen lévő anyukák, hátrányos helyzetű és roma családok, fiatalok vettek részt, akik elsődleges célcsoportjai is voltak a projektnek. A rendezvények 5 település több helyszínén, több mint
1500 fő bevonásával zajlottak, olyan speciális témákban, mint
a családi napközi működése, önismeret, számítógép- és internethasználat, online marketing, egész életen át tartó tanulás,
családi kassza vagy az önfoglalkoztatás, önkéntesség,
munkavállalás. Továbbá kiegészült a program 10 egész napos
tanácsadással, információcserével is, ahol a résztvevők élethelyzeteket elemeztek, kérdéseket tisztáztak a problémás gyerekekről, a szülői kommunikációról és a családi vitákról,
konfliktushelyzetekről.
2003-ban a helyi civil szervezetek kezdeményezésére alakult
meg a Szövetség, amely a hivatalos kereteket mellőzve célul
tűzte ki, hogy feltérképezi a térségben az aktív szervezeteket
és igényeiket, problémáikon igyekszik segíteni. A Körös-sárréti
Civil Szervezetek Szövetsége bejegyzett egyesületként 2006
óta működik, 10 településen 21 taggal van jelen az észak-békés
megyei térségben. Helyi szervezetek részvételével 2009-ben
szervezték meg a Civil Információs Pontok (CIP) önsegítő
hálózatát, mely azóta segíti a szervezetek működését. A tagság
reprezentálja a térségben működő közösségek tevékenységi
köreit. Ezek a tevékenységi körök (természetkörnyezetvédelem, kultúra, hagyományápolás, foglalkoztatáspolitika, sport, nagycsaládosok és nők érdekvédelme,
településszépítés, romák, sérültek, hátrányos helyzetűek
érdekvédelme) komplex gondolkodásmódot tesznek lehetővé,
kiegészülve a szektorokon túlnyúló „civil tudással”, elősegítve
ezzel a közösségek és a lakosság életminőségének javítását.
www.sarreticivilek.hu oldalukon közérdekű információkkal
állnak minden érdeklődő rendelkezésére.
Körös-sárréti Civil
TeSzedd 2013.
Szervezetek
Szövetsége
Idén szeptember 14-én ismét megrendezésre került a KözigazCIP
iroda,
5520
Szeghalom,
gatási és Igazságügyi Minisztérium, a Vidékfejlesztési MiBajcsy-Zs.
u.
21/2.
nisztérium és az Önkéntes Központ Alapítvány közös
www.ujszechenyiterv.gov.hu
hulladékgyűjtő akciója, a TeSzedd.
Az akcióban részt vettek a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesületének tagjai, akik a Körösladányi utca és a Mikszáth
Tüdőszűrés 2013.
utca környékét tisztították meg az eldobott hulladéktól. A Tisza Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján
Kálmán Közoktatási Intézmény tanárai és diákjai a Túrér partját a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a Megyei Pándy
és annak környékét járták végig. A Dévaványa Felemelkedéséért Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi Tüdőgondozóba.
Közalapítvány dolgozói és gyermekeik a tavalyi évhez hason- Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező esetén malóan, ismét a köztemető területéről szedték össze az illegálisan ximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelentkezéseket
elhelyezett szemetet. Az ők munkáját érősítette néhány önkéntes folyamatosan fogadjuk! A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és
is. Egy önkormányzatos brigád a vágásszéli régi temetőt tiszto- beutaló nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba kerül
gatta meg, a Kisújszállási úton pedig a Janóné Gizike vezette (melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi beutaló szükcsoport szorgoskodott.
séges. A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány,
Ugyanebben az időben a Réhelyi Látogatóközpontban is szor- lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi
galmasan gyűjtötték a szemetet.
szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával! Szűrési napok:
Az idén az időjárás nem volt túl kegyes, hiszen a délelőtt kedd, szerda és péntek.
folyamán el kezdett esni az eső, emiatt hamarabb abba kellett Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
hagyni a munkát, mint ahogy terveztük. Ennek ellenére a város 06 66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.
területén így is sikerült 51 zsák szemetet begyűjteni.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál
Jövőre is mindenkit várunk és reménykedünk benne, hogy talán lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt GAMESZ iroda)
egyszer nem lesz szükség ilyen megmozdulásra, mert mindenki vagy a 06 66/483-062-es telefonszámon.
környezettudatosan fogja élni mindennapjait.
Munkatársak: Dékányné Szalai Katalin, Elek Mária
Az Ökotárs Alapítvány negyedik éve hirdette meg az
Év Fája versenyét. A döntősök között nemhogy dévaványai,
de még békés megyei fa sincs. Akinek kedve tartja, az alábbi
linken szavazhat a számára szimpatikus fára:
http://evfaja.okotars.hu/dontosfak
A Makkfa, mint a 2012. év HŐS FA cím tulajdonosának a jutalma egy szakértői állapotfelmérés lett, melyet a FAKOPP Favizsgálati Szakértői Csoport készített el. Azóta megtörtént a fa
környezetének feltöltése földdel, melyben nagy segítség volt a
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének tagjai közül Szarka
István, Kiss Károly, Székács Sándorné Irén, Ladjánszkiné Erzsi
és Janóné Gizike, mint ötletadó szervező.
A fa kezelési javaslatának megfelelően a csapadékvíz
megőrzése, elfolyásának megakadályozása, a talajba szivárgásának elősegítése érdekében és a szabad-felszíni oldalon a talajra
jutó csapadékvíz elfolyásának megakadályozására kis magasságú, terepbe simuló földtöltés készült.
A csatorna melletti vízelfolyást megakadályozó felszíni szegély
elkészült, mely a sólé gyökerekhez való leszivárgását megakadályozza. A korona száraz részeinek eltávolítása úgy, hogy az ágak
visszavágása lehetőleg élő részben, ifjításszerűen történjen, még
nem történt meg. Jelenleg az árajánlatkérés van folyamatban.
A makkok felhasználására vonatkozóan a szakértői vélemény
a fa kezelési javaslatában így ír:
„A fát csemetéiben, gyermekeiben őrizhetjük igazán meg.
Javasoljuk akciók szervezését a fa magjainak, makkjainak elvetésére. A vetés helyét időtállóan 80-100 cm-es karókkal kell
megjelölni. Az akció történhet a környék gyerekeinek bevonásával, emlékfáknak: születéskor, iskolakezdéskor, végzéskor,
házasság-kötéskor stb. A város teljes területén felhasználható a
fa termése: akár helybe, fészekbe vetve 3-5 szem makkot. Kelés
után, a fejlődés figyelemmel kísérése mellett 2-3 év múlva egy
fészek helyén csak egy csemetét hagyjunk meg. Így a Hős Fa
utódai fogják őrizni az alföldi tölgyesek génállományát, és az
esetleg elpusztuló idős fa emlékét.”
Akinek van ötlete, hová lehetne ültetni, fasort létrehozni, kérjük, ossza meg velünk a 66/483-062 telefonszámon vagy személyesen a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
irodájában.
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Meghívó

Meghívó
tIsztELEttEL mEgHívJuK öNt és KEdvEs CsALádJát
2013. oKtóbER 19- éN
A mARgARétA IdősEK ottHoNA áLtAL szERvEzEtt
ALApítváNyI báLRA!
az alapítvány célja az otthonban élő idős emberek
kulturális életének színvonalasabbá tétele,
kirándulások fedezése.
a rendezvény helye: váradi étkeztetési bt.
kezdési időpont: 19 óra
menü: vegyes sültek, tört burgonya, csemege uborka,
házi készítésű sütemények
belépő: 2500.- Ft/ fő
Lehetőségeikhez mérten szívesen fogadjuk
tombolatárgy felajánlásaikat!
jegyek elővételben 2013. október 10-éig kaphatók,
margaréta idősek otthona,
Dévaványa, jéggyár u. 47. sz. alatt hétköznap 8- 16 óráig
telefon:
gyányiné Wagner judit, biri mihályné, Csatáriné
bereczki ágnes, szarkáné hajdu gabriella
06/20-770-7324
a fergeteges hangulatot a meloDy zenekar biztosítja.

a nagyCsaláDosok
Dévaványai
egyesülete
születés naPi vaCsorát szervez
2013.oKtobER 26-áN
19 órai kezDéssel,
melyre szeretettel vár
minDen érDeklŐDŐt!
vACsoRA: tyÚkhÚs leves Csiga tésztával
marha PÖrkÖlt, bUrgonyával,
savanyÚ Uborka
+ egy szelet születés naPi torta
házi készÍtésü sütemények lesznek Felszolgálva

áR: FelnŐtteknek: 2300.- Ft/FŐ
gyerekeknek : 1000.- Ft /FŐ
az est Folyamán zenél: bak krisztián
TOMBOLA TÁRGY FELAJÁNLÁST
SZÍVESEN ELFOGADUNK!
jegyek elŐvételben kaPhatók:
müller tiborné Dévaványa bajcsy zs. u. 1.
tel:+3670/397-3977 vagy +3630/436-2321

Részvételi szándékát: 2013.10.15-éig jelezze!

Színház!!!
Rendőrségi hírek
nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki
2013.09.17-én 18.00 óra és 2013.09.18-án 06.30 óra közötti
időben egy dévaványai telepre bement, majd a raktár
épületéből 1 db matebo gyártmányú sarokköszörűt tulajdonított el. a lopással okozott kár kb.: 60.000.- Ft, a rongálással
okozott kár kb.: 1.000.- Ft.
nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki
2013.08.20-án 23:55 óra és 2013.08.21-én 00:40 óra közötti
időben az önkormányzat bekerített udvarára bement, majd a
műhely épületéből 1 db hegesztő készüléket és kábeleket tulajdonított el. a lopással okozott kár kb.: 90.000.- Ft.
kérjük, aki a fenti ügyekkel kapcsolatban információkkal
rendelkezik, értesítse a Dévaványai rendőrőrsöt!
még korábban rendeltünk el nyomozást ismeretlen tettes
ellen, aki 2013.07.20-án 23.00 óra és 23.30 óra közötti
időben az egyik abC melletti kerékpártárolóból egy dévaványai lakos lezárt állapotban hátrahagyott kerékpárját eltulajdonította. az elkövető kilétét a Dévaványai rendőrőrs
felderítette, az elkövető ellen az ügyet bíróság elé állítással
fejeztük be.
FELHívJuK továbbá A LAKosoK FIgyELmét, Hogy Az
óvodáK, IsKoLáK KöRNyéKéN FoKozott óvAtossággAL
KözLEKEdJENEK, sEgítséK A gyEREKEK, szüLőK KözLEKEdését!
Szlovák Zsolt r.fhdgy.őrsparancsnok

a békés megyei jókai színház katona bérletének első
előadása 2013. 10. 24-én, csütörtökön lesz. műsorváltozás
történt, közkívánatra szörényi-bródi: istván a király c. rockoperáját láthatjuk. indulás a szokott időben, szokott helyekről
1730 órakor.
nyugdíjas igazolványt hozzátok magatokkal!
ha nem tudsz jönni, légy szíves értesíts!!!
varga istvánné tel: 06/ 70/ 943 90 01 vagy 484 – 275 (esti
órákban)

Lomtalanítási nap

Dévaványán
2013. október 19-én (szombaton)
reggel 7 óráig kérjük a lomot
az ingatlanok elé kihelyezni!
Lomtalanításkor kérjük NE RAKJA KI:
- háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot,
- szelektíven gyűjthető, hasznosítható hulladékot,
- ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot,
- veszélyes hulladékot,
- építési törmeléket,
- autógumit, autóroncsot.
HAJós u. 22. szám ALAttI tELEpHELyEN ugyANEzEN A
NApoN 8-12 óRA Között
Az ELEKtRoNIKAI HuLLAdéKoK, INgyENEsEN átAdHAtóK
GYOMAKÖZSZOLG KFT.
5500 Gyomaendrőd Ipartelep u. 2., Tel: 66/386-269
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Autómentes Nap 2013.

negyedik alkalommal csatlakozott dévaványa ahhoz az európai
kezdeményezéshez, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet
környezetünk szennyezettségére, melyhez hozzájárul a gépkocsik
tömeges és néha felesleges használata is.
évről-évre a világ közel 2000 városában rendezik meg ezen a
héten az európai mobilitási hetet és ezen belül az autómentes
napot. magyarországon ismét több mint 100 település szervezett
erre a hétre vagy erre a napra alternatív és tömegközlekedési módokat népszerűsítő programokat.
az idei év szlogenje: „tiszta levegőt! – mozdulj érte!”
ennek jegyében igyekeztünk mi is összeállítani programunkat,
megtartva a már bevált elemeket. a megszokott
környezetvédelmi, életmód és kresz totók kitöltése mellett a gyerekek bepillantást nyerhettek a rendőrség munkájába is. kipróbálhatták a rendőrök eszközeit: golyóálló mellény, bilincs,
rendőrautó. ellátogathattak a dévaványai rendőrőrs épületébe és
útközben beszélgethettek a „rendőr bácsival” a szabályos közlekedésről, a helyes zebrahasználatról.
az aszfaltrajzolás, ovis és népi játékok kipróbálása mellett
lehetőség volt új szórakozási lehetőségre is. ilyen volt például a
fordítva működő kerékpár, amit hátrafelé kellett hajtani ahhoz,
hogy előre haladjon. a gyerekek nagyon élvezték a különleges
biciklit és remekül manővereztek vele az akadálypályán. ez most
könnyebben ment nekik, mint tavaly a fordítva kormányozható
kerékpárral.
a legapróbbak, ugrálóvár híján, a trambulinon élték ki
mozgásigényüket, a nagyobbak a gólyalábon járással próbálkoztak.
10 óra után a jelenlévő gyerekekkel egy élőképet formáztunk a
templom előtti téren, amely egy kerékpározó alakot ábrázolt. az
erről készült fotót a református templom erkélyéről készítették a
kollégák.
a délutáni programokon a felnőttek is találhattak maguknak látnivalót. a már hagyománnyá vált régi és egyedi készítésű
kerékpár bemutatóra mindig érkeznek új érdekesebbnél érdekesebb bringák. az idén a legöregebb kerékpár egy 1959-es toldi
nevű magyar gyártmány volt.
a Fitodry kft. asztalánál gyógyteát lehetett kóstolni és hasznos
információkat lehetett szerezni a gyógynövények jótékony hatásairól. az iskola védőnője pedig a gyógynövénnyel készült saját
készítésű szappanjait mutatta meg az érdeklődőknek népszerűsítve ezzel a népi gyógyászatot.
akik az alternatív energiaforrások után érdeklődtek, azok is kaptak felvilágosítást a napkollektorok működéséről a grünpower
cég helyi képviselőjétől.
délután sem maradtak a gyerekek szórakozás nélkül, hiszen
számtalan kézműves foglalkozás várta őket: csuhébaba készítés,
gyöngykarkötő fűzés, és amit a legkisebbek is nagyon élveztek,
gipszből készült hűtőmágnesek színezése. újdonságnak számított
az „1 perc és nyersz” típusú játék. a feladatokat a gyerekek nagy
igyekezettel és élvezettel próbálták teljesíteni. akinek sikerült
müzli szeletet kapott, akinek nem az egy almával vigasztalódhatott.
ezek a játékok ráébresztenek bennünket, hogy milyen könnyen
válhatnak a környezetünkben, a háztartásban fellelhető tárgyak
játékká. környezet és pénztárcakímélő megoldás. a modern, de
drága műanyag játékot néhány nap vagy óra alatt megunják a
gyerekek, és szemét válik belőlük.ezekkel a játékokkal ugyan
olyan jól szórakoznak, nekünk pedig nem kerül semmibe.
természetesen nem maradhatott el a salátakóstolás és a
szekértúrázás sem, sőt, az idén pónit is lehetett simogatni.
dévaványán az európai autómentes nap fő programja természetesen idén is a „gurul ványa” elnevezésű kerékpáros
felvonulás volt, mely ismét óriási meglepetést okozott még
nekünk, szervezőknek is. Bizony nem számítottunk ennyi

résztvevőre, így a sorszámokat végül kénytelenek voltunk kézzel
írni, a regisztrálók száma ugyanis 994 fő volt.
a felvonulás délután öt órakor, a polgármesteri köszöntő, melyet
idén novák imrétől hallhattunk, majd a középiskolások műsora
után indult el. a megszokott útvonalat a résztvevők nagy száma
miatt nem a kerékpárúton, hanem a közúton tettük meg, melyet
a polgárőrség és a rendőrség biztosított.
mint minden évben, most is tombolasorsolás zárta a programsorozatot, melyen a regisztrációnál kapott sorszámmal lehetett
részt venni. a legszerencsésebb résztvevők 1-1 új kerékpárral
térhettek haza.
mint az eddigi években, most is sok-sok mindenkinek: cégeknek,
vállalkozóknak, iskoláknak, óvodáknak, civil szervezeteknek és
önkéntes segítőknek köszönhetjük, hogy ismét sikerült egy
élménydús napot szervezni gyermekeknek, felnőtteknek
egyaránt.
Mindenkinek nagyon köszönjük a segítséget és a részvételét!
Támogatóink voltak:

agrOdéva kFt., nyuzÓ Bálint, Bartha-agrár kFt., SzŰcS
tiBOr, nOvák imre, dévaványa éS vidéke áFéSz, ladányi
láSzlÓ – ladányi cukráSzda, valánSzki rÓBert, FÖldvári iStván, SzitáS láSzlÓ, SzŰcS JÓzSeF, tÓBiáS gáBOr,
valach gáBOr, kiSS kárOly, cSaBa JánOSné, nagycSaládOSOk dévaványai egyeSülete, dévaványai
hagyOmányÖrzŐ nŐk egyeSülete, tartÓSBetegSégBen
élŐk dévaványai egyeSülete, dévaványai pOlgárŐrSég, váradi étkeztetéSi Bt., BalOgh JÓzSeFnéSzikvízkéSzítŐ, mile magdOlna, Berta edit, mOldván
JánOS-crazy grOup, papp tiBOr-kertéSzet, nagy gáBOrmŰkŐkéSzítŐ, mOlnár tamáS, tÓth mihályné, tánczOS
láSzlÓ-húSBOlt, kÓnya iStván-zÖldSég-gyümÖlcS,
Benkéné gyeBnár Judit-kuckÓ papír írÓSzer, Salánki
anita-cOral zÖldSégeS, kiSS tiBOr-takarmányBOlt,
nagy gáBOr-OáziS diSzkOnt, várkOnyiné illéS magdOlna, SándOr tünde, tÓth edit, Szalay SándOr-grünpOWer, lOváSz Judit-FényképéSz, JanÓ iStvánné, Bak
kriSzián-méteráru BOlt, BakÓ JÓzSeFné-BakÓ BOlt,
nagy laJOSné-drOgéria, darvaSi iStván-Frézia virágBOlt, kŐSzegi JánOS-JÓBarát SÖrÖzŐ, ugrai cSilla-Óra
ékSzer aJándék, Family market kFt., made in papp SpOrt
éS Outlet BOlt, Furka laJOS, kÓnya mihály, kOvácS
edit-zÖldSég-gyümÖlcS, SzaBÓ laJOS, cSaBa SzŐnyeg
kFt., mideczki JánOSné, nagyné hŐgye anita, nagy mihályné, erdei virágBOlt, Felina kFt., purger Ferencharmadik FélidŐ SÖrÖzŐ, narancS turi, FÖldi trade
kFt., FitOdry kFt., BOda Ferencné, nagy SándOr, BakÓ
árpád, Budai SándOr, pap tiBOr, dévaványai
rendŐrÖrS, dámk Bereczki imre helytÖrténeti
gyŰJtemény, ványai amBruS általánOS iSkOla, dámk
ÓvOda, dámk mŰvelŐdéSi ház, Szügyi dániel reFOrmátuS elemi iSkOla, tiSza kálmán kÖzOktatáSi intézmény,
nemzeti
FeJleSztéSi
miniSztérium
gépJármŰ-kÖzlekedéSi éS vaSúti SzaBályOzáSi
FŐOSztály, dévaványa várOSi ÖnkOrmányzat, éS még
SOkan máSOk, akik nem kérték nevük FeltüntetéSét!

„Bringázz a munkáBa” kampány keretein Belül
ISMERD MEG VÁROSUNK HATÁRÁT! címmel
2013. OktÓBer 19-énkerékpártúrára hívunk
minden Bringázni vágyÓt!
Útvonal: dévaványa– Szeghalmi út – Sziget major –
Folyás-éri szivattyúház – károlyderék
Program:
13:50 gyülekezés
református
templom
előtti
parkolóban
14:00 indulás a határba.
Túravezető: Janóné gizike
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ: Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány Irodában 66/483-062
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Ez történt még…

„Vésztő le fogja tudni hívni a Nagyvárad felé vezető vasútvonal
tervezésére elnyert 220 millió forint EU-támogatást a
"Magyarország-Románia Határon átnyúló együttműködési
program" 2007-2013-as keretéből december 31-ig – tájékoztatta
Molnár Sándor, Vésztő polgármestere az MTI-t. GyomaendrődDévaványa-Körösladány-Szeghalom-Vésztő-KörösújfaluKörösnagyharsány-Nagyvárad vasúti összeköttetés új gazdasági
és foglalkoztatási alternatívát jelent majd az észak-békési
kistérség településein működő vállalkozások és a lakosság
számára. Nagyvárad könnyen elérhető lesz a vasút újjáépítését
követően, lehetővé téve, hogy a térségben élők egy része ott
találjon munkát.
A vasútvonal újjáépítése tükörprojekt keretében valósul meg. A
romániai partner a jóval rövidebb szakasz tervezésére ötvenmillió forint támogatást nyert két százalék önerő mellett.”
A dévaványai Janó gizella a Vidékfejlesztési Minisztérium
először meghirdetett országos versenyén bejutott az első három
közé, az országos döntőbe, melyen a fiatalok közül választják
ki a legjobb kócsagőrt. Janó Gizella gyakorlatát a Körös-Maros
Nemzeti Parkban végezte el, Széll Antal természetvédelmi őrkerület-vezető szakmai felügyelete mellett, s megismerte a természetvédelmi őrszolgálat mindennapi munkáját. Gratulálunk!
Döntés született egy nagyfelületű burkolatjavításokat tartalmazó országos útfelújítási programról. Dankó Béla Békés
megye útügyi biztosa tájékoztatása szerint, útfelújítási program
fog elindulni országszerte, így Békés megyében is. Ezek engedélyhez nem kötött, alapvetően a mellékúthálózatok legkritikusabb szakaszait érintő útfelújítások lesznek. A 33 milliárd

forintos keretösszegű programban legkésőbb 2014 tavaszán befejeződnek a munkálatok. A beruházások megvalósulásával nő
a forgalombiztonság, könnyebben és gyorsabban elérhetővé válnak a kistérségi központok, csökkennek a környezeti károk.
Uniós támogatással 76 bezárt szeméttelepet rekultiválnak a
Délkelet-Alföld több településén, köztük Dévaványán is az Új
Széchényi Terv és Környezet és Energia Operatív Program
keretéből, száz százalékos támogatás mellett. Csizmadia Ibolya
elnök (DAREH), az MTI-hez eljuttatott közleményében
kiemelte: a beruházás célja a környezetvédelem a felszín alatti
és a felszín feletti vizek védelme és a további szennyeződések
megakadályozása. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2014
tavaszán indulnak, és 2015. első félévben fejeződnek be.
Ünnepélyes keretek között letették az esküt a vidra Önkéntes
Járási Mentőcsoport tagjai Gyomaendrődön, 2013. augusztus
25-én. Dévaványai csoportról a későbbiekben hírt adunk.
A „vidráknak” jó munkát kívánunk!
M.M.

Felhívás!

A Dévaványai Hírlap szeptemberben megjelenő különszámában lehetőséget biztosítunk a polgármester jelöltek
bemutatkozására egy oldal (A/4) terjedelemben, ingyenesen.
Minden beMutatkozást 2013. október 11-ig
az alábbi e-Mail cíMre várunk:
devavanyaihirlap@gmail.com.
a különszám megjelenése: 2013. október 18.
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szerkesztőség

Tisztelt dévaványai lakosok!
Ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik az előttünk álló időközi polgármester választáson, mint lehetséges jelöltként gondoltak rám és szólítottak
meg. Tájékoztatni kívánom Önöket, hogy nem kívánok indulni a 2013. november 10-én megrendezésre kerülő választáson, mivel a jelenlegi időszakban
elsősorban tanulmányaim befejezésére szeretnék koncentrálni. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező egy éves időszak alatt nem nyílik elég lehetőség
arra, hogy elképzeléseimet és a hozzájuk kapcsolódó terveimet természetesen
közösen a mindenkori képviselő testülettel együttműködve meg tudjam
valósítani, vagy éppen elkezdeni. A terveim hosszabb távú elképzeléseket tartalmaznak, melyhez fontos, hogy kellő idő álljon rendelkezésemre. Számomra
mértékadó, hogy rendelkezzem megfelelő felkészültséggel, ezáltal megfeleljek az elkövetkező feladatoknak, és többet tudjak tenni a településünkért.
Remélem, hogy a 2014-es őszi választások alkalmával már, mint lehetséges
jelölt találkozhatom Önökkel. Őszintén kívánom, hogy az időközben
megválasztandó új polgármester ezen egy éves választási ciklusban eredményesen és hasznosan tudja feladatát elvégezni és a településünk töretlen
fejlődését szolgálni.
Tisztelettel: Nyuzó Marietta

Egészségünk szolgálatában

Kedves Olvasók!

Dr. Peták Zsolt vagyok. Immár 3. éve lakom Dévaványán
és próbálok segíteni nap mint nap a Déva patikában és
Ecsegfalván is gyógyszerészként, a kedves betegeknek,
vásárlóknak. Szeretnék megteremteni egy hagyományt, mellyel minden hónapban írnék önöknek valamilyen éppen aktuális, akár szezonális betegségről, annak megelőzéséről és
esetleges kezeléséről.
Mivel most ért véget a nyár, ezért első ízben, a bőrt, mint
szervezetünk első védelmi vonalát emelném ki, annak
védelmét, ápolását, azon belül is a napsugárzás okozta káros
hatásokat. Remélem önök is, akárcsak jómagam, legalább
egyszer a nyáron eljutottak valamilyen strandra, de biztos,
hogy dolgoztak, pihentek tűző napon. A napozás ajánlott időtartamát szerintem senkivel nem kell megosztani, (valamint
azt sem hogy minél nagyobb faktorszámú a naptej, annál
nagyobb a védelem) inkább annak lehetséges negatív
következményét. Ahogy eltelt a nyár, felkerülnek a
vastagabb, a test legnagyobb részét is eltakaró ruházatok,
ilyenkor sokan nem is figyelik magukat és a velük egy háztartásban élő rokonokat. Nagyon fontos, hogy akinek sok
anyajegye van, az megvizsgálja azokat, és ha változást
tapasztal rajtuk, akkor bőrgyógyászhoz forduljon. Ha esetleg
első körben nem tudjuk, hogy melyik településen lévő szakrendelőt keressük meg, bizalommal forduljunk háziorvosunkhoz, gyógyszerészünkhöz, aki készségesen segít nekünk.
Hangsúlyozom, hogy sajátmagunk, illetve családtagunk otthoni vizsgálata által még nem válunk bőrgyógyásszá, ezért
nagyon fontos, hogy miden évben, amennyiben lehetőség van
rá, keressük fel a bőrgyógyászt.
Az anyajegyek laikus általi ellenőrzéséről, vizsgálatáról
egy kicsit bővebben: Létezik egy nemzetközileg is ismert
szabály, melynek neve: A B C D E- szabály, magyarul 4
SZ szabály. Szimmetria (Asymmetry), Szél (Border), Szín
(Color), Szélesség (Diameter), és a bőr síkjából való
aránytalan kidomborodás, kiemelkedés (Elevation).
Ezeket vizsgálva, akár fürdés közben ráakadhatunk bármilyen
kisebb-nagyobb elváltozásra is. A bőrgyógyászok is, még sok

Születésnap
Köszöntjük Várkonyi Lászlót
80. születésnapja alkalmából!

más paraméter mellett szintén ezeket figyelembe véve vizsgálják egyesével az anyajegyeket, mely egy újabb
betűjátékhoz vezethet: Sötét, Aszimmetrikus, Növekszik,
Széle egyenetlen (esetleg kidomborodik), összeolvasva
SANSZ. Ekkor „feltételezhető” a melanoma, mely elsősorban a bőr melanocytáiból kiinduló malignus daganat. Kifejezett áttétképzési tulajdonságokkal rendelkezik, mellyel a
bőrtumorok okozta legtöbb halálozásért felel. Általában
panaszt nem okoz, ritkán kíséri enyhe viszketés, leggyakrabban az anyajegyen (naevus) vagy az ép bőrön alakul ki. Férfiaknál leggyakrabban a törzsön, nőknél az alsó végtagon, a
lábszárakon jelentkezik a legtöbbször. A legfőbb kiváltó
oknak a megnövekedett UV-sugárzást tekintik (ózonlyuk),
nem szabad elhanyagolni azonban, hogy a lakosság által
közkedvelt, kontrollálatlan szolárium használat is hozzájárulhat a kialakulásához! Fokozott kockázati tényező a gyermekkori, többszörös hólyagos leégés, a magas naevusszám
(több mint 50). Ha a bőrgyógyász talál egy jellegzetes anyajegyet, általában megfigyeli, majd annak eltávolítása mellet
dönt, amennyiben számos vizsgálat után kiderül, hogy ilyen
betegségünk van, akkor sem kell elkeseredni, a lényeg az,
hogy minél hamarabb kiderüljön a probléma, hogy ne legyen
ideje mélyebb rétegekbe hatolni és ne képezzen áttétet sehol.
Természetesen ezeket is folyamatosan vizsgálják, ha már
megtörtént a melanoma eltávolítása, fel kell világosítani a
beteget arról, hogy figyelje és tapintsa át a műtéti heget (ez a
biztonsági zóna, amit kimetszenek) és környékét, 2 hetente
tapintsa át az érintett végtagot és a környéki nyirokcsomókat,
figyelje bőrét (régi anyajegyeit, illetve bármely újonnan
keletkező bőrelváltozását), ne napozzon, ne járjon szoláriumba!
Sajnos saját, ismétlődő, családon belüli tapasztalataim
alapján írtam önöknek a fentieket a teljesség igénye nélkül.
Remélem, hogy sokan olvassák és átgondolják azt, hogy nem
minden a szép,aranybarna bőr, mert van, hogy elég nagy ára
van, ne felejtsük el,hogy legnagyobb kincsünk az egészség,
ami nélkül az élet nagyon nehéz! Kívánok önöknek jó
egészséget és még számos meleg napot az év hátra lévő
részére, bő szőlőtermést, finom borokat!
dr. Peták Zsolt Déva-Patika
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Borostyán „Liga”

Bringázz a munkába 2013. ősz

Első alkalommal került megrendezésre a Borostyánkert Otthon
lakói és dolgozói számára meghirdetett egész napos rendezvény.
Szeptember 6-án, a Seres István műfüves sportpályán folytak a
mérkőzések. Közös igényeknek megfelelően, lakók és dolgozók
csapatai mérhették össze erejüket. A körmérkőzéseket Barna
Sándor játékvezető irányította. Szép számú jelentkezőnek
köszönhetően, öt női és négy férfi csapat összecsapását kísérhették figyelemmel a nézők. Dolgozóink különböző
munkaterületekről, úgymint ápolási-, mentálhigiénés-, főzőkonyhai-, és karbantartási csoportból is jelentkeztek. Örömmel figyeljük, hogy néhány fiatal lakónk rendszeres – Tagai Attila által
vezetett – edzésmunkája, milyen fejlődést eredményez számukra, ahol a szabályok elsajátítása mellett, jó erőnlétet és taktikai gyakorlatot is szereznek. Intézményünkben, lakóink
számára a szabadidő hasznos eltöltése kiemelt jelentőséggel bír.
A különféle kulturális és sporttevékenységek között, a rendszeres
mozgást biztosító futballedzések is jelen vannak, ahol 25-30 fő
ellátott számára, Gyányi Tibor ápoló segítségével, biztosítunk
sportjellegű mozgástevékenységet. A rendszerességnek és a pedagógiailag legcélravezetőbb módszernek, - a személyes példamutatásnak köszönhetően, a nap végén eredményhirdetéssel
és díjátadásokkal sikeres, vidám napot zárhattunk. Ezúton mondunk köszönetet, a rendezvény sikeres lebonyolításához hozzájáruló Dévaványa Város Képviselő-testületének, mely ingyen
biztosította a sportpályát számunkra, a Dévaványai Strandfürdőnek, mely az áramot biztosította, Barna Sándor
játékvezetőnek, aki szaktudásával segítette a lebonyolítást.
Valamint köszönjük a közreműködést a sportpálya dolgozóinak,
valamint a büfét és étkezést biztosító önkéntes kolléganőinknek.

Gyűjtsd a kilométereket, bringázz a munkába (vagy ide-oda a
városban) legalább 8 alkalommal 2013. szeptember 23. és október
25. között, regisztráld utad a kerekparosklub.hu/bam oldalon
az online naptáradban, és nyerd meg a klassz díjak egyikét. Minden eddiginél több, összesen 566 ajándékot sorsolnak idén!!!
Bringák, múzeumi belépők, szállás a Balaton-felvidéken, csoportos Segway túrák Budapesten, szoknya- és nadrágvédők,
babzsákfotelek, profi lámpák, stb. stb... Bővebben a
http://kerekparosklub.hu/bam/2013osz oldalon olvashatsz.
A Bringázz a munkába! kampány célja, hogy népszerűsítse a mindennapi kerékpáros közlekedést. A 2008 óta évente két alkalommal, tavasszal és ősszel megrendezett 5 hetes kampányban
alkalmanként átlagosan több mint 10 ezren bringáznak munkába.
2008 ősze óta a Magyar Kerékpárosklub a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal együttműködésben szervezi a Bringázz a
munkába! kampányt.
A játékban minden magánszemély ingyenesen vehet részt. A
részvétel feltétele a bam.hu/bringazzmunkaba.hu oldalon megtett
regisztráció. A résztvevők a játékban való regisztrációval automatikusan elfogadják a játékszabályt.
A céges megmérettetésben a szervezetek méretük szerinti
kategóriákban versenyeznek; a munkahelyen dolgozók létszámának igazolásához vállalati nyilatkozat beküldése szükséges. Az
iskolák nyilatkozatai szintén szükségesek az iskolák közötti megmérettetéshez.
A nyereménysorsoláson való részvételhez a kampányidőszak alatt
legalább 8 rögzített út szükséges.

Ismét elindult a BAM!

Kirándulni voltunk

Szőke Andrea Az idén is mint már annyi éven keresztül most is kirándulni
Férfi torna végeredmény:
ment a Nagycsaládos Egyesületből pár család.
Közösen, összefogva szerveztük ezt a kirándulást, messzire
nem akartunk menni, csak egy kis kikapcsolódásra vágytunk
a mindennapos taposó malomból.
Így jött az ötlet, hogy menjünk Gyomaendrődre, a Pájer Szabadtéri Strandra. Szerencsénk volt, mert volt szabad hely, így
Góllövő Lista:
szedelőzködött a kis csapat, és aug. 17-én kezdetét vette a
14 gólos: Bogya I./Legyőzhetetlenek/ Tóth K./Kutyaütők/
nagy kaland. Délután, miután megérkeztünk, felállítottuk a
12 gólos: Tóth S. /Kutyaütők/
sát-rakat, és már mentünk is fürdeni. A víz kellemes volt és
8 gólos: Gyányi T./Kutyaütők/
sokat játszottunk. Este szalonnasütés volt, és sokáig beszél6 gólos: Bodzás I. /Legyőzhetetlenek/,
gettünk, mókáztunk. Másnap ebédet főztünk, és még csat3 gólos: Szilágyi N. /Vadkanok/. Rácz T. Czakó I. /Szupercsapat/, lakoztak hozzánk azok, akik nem tudtak ott aludni. A
2 gólos: Földvári J. /Kutyaütők/ Sárkány J. /Vadkanok/
gyerekek végtelenül élvezték ezt a szabadságot. Ebéd után
1 gólos: Rózsa L. /Szupercsapat/ Gyányi A. Kun J. Daru I. Földi
megint belevetettük magunkat a vízbe, és kellemesen töltöttük
Gy. /Vadkanok/
ezt a napot is. Este tojásos lecsót készítettünk. Majd lehetett
Női mérkőzések:
biliárdozni, léghokizni és csocsózni. A felnőttek és a gyerekek
nagy egyetértésben játszottak. Sajnos gyorsan eltelt ez a két
nap, és már jönni is kellett haza. Összességében mindenki jól
érezte magát, és jövőre újra megszervezzük ezt a kirándulást,
mert kell, hogy néha mi, felnőttek is kikapcsolódjunk. Úgy
gondolom, csak így tudunk feltöltődni, és tenni a mindennapos dolgainkat. Így tudunk helytállni a munkahelyen, a
Góllövő lista:
családban és az élet minden területén.
6 gólos: Kurucz E. (Gömbvillám)
Köszönet a nagycsaládos egyesület elnökének, Szarka István2 gólos: Vasas L. (Gömbvillám) Bukva K. (Vadangyalok)
nak a fáradhatatlan munkájáért és kitartásáért, valamint azok1 gólos: Bedőné J. Hermeczi H. (Vadangyalok) Szitásné Elek E. nak, akik részt vettek ennek a két napnak a megszervezésében
Buin J. J.(Gömbvillám)
és lebonyolításában.
Müller Tiborné

Dévaványai Hírlap - 17. oldal

Középiskolai hírek
Tanévnyitás 2013.

Az iskolák minden szereplőjének életében igen sok változást jelent 2013. szeptember 1.
Törvényi előírások váltak hatályossá, iskolai életünk szinte minden területét befolyásoló változások lépnek életbe: az új szakképzési rendszerünk 3 éves lett, a mindennapos testneveléssel
nőtt az órák száma – már nem csupán a felsőbb évesek, hanem
majdnem minden osztály heti 35 órát tölt az iskolában vagy külső
gyakorlati helyen.
Változatlan azonban, hogy eddigi évekhez hasonlóan három kilencedikes osztályunk indul az idei tanévben:
- új, szakközépiskolai keretek között szerzik majd meg az
érettségit a szépészet és ügyvitel szakmacsoportot választók,
- a szintén új, három éves rendszerű szakmunkás képzésben pedig
számítógép- szerelők, karbantartók, festők, hegesztők és eladók
tanulnak.
A nyár, a szünidő nem mindenki számára volt csak pihenés és
kikapcsolódás. Szakképzőseinknek igen hosszú és
kötelezettségekkel, munkával teli nyári gyakorlatot kellett teljesíteniük.
A szakképzősök mellett a volt kilencedikes gimnazisták pedig
elkezdték a törvény által előírt közösségi szolgálatukat, melyet
az érettségi jelentkezésükig hiánytalanul teljesíteniük kell.
Örömteli esemény, hogy a nyár folyamán megérkeztek azok a
gépészeti és hegesztő eszközök és berendezések, amelyeket 2,5
M Ft értékben pályázati forrásból szereztünk be.
Ilyen közelmúlt után mi áll előttünk?
Szintén egy most induló pályázatból egy iskolai tanbolt
beindítása, illetve új szakmáinkhoz kapcsolódóan számítógép
szerelő kabinet és taniroda kialakítása.
Vagyis: a mozgalmas nyár után még mozgalmasabb tanév elé
nézünk.
Akár az induló új szakmákkal, akár a régebbi képesítések fejlesztésével igyekszünk elérni, hogy a helyi középiskola megfelelő
lehetőségeket, színteret nyújtson az itthon tanulni vágyók
számára. Ahhoz, hogy a továbbtanulást biztosító érettségi vagy
egy piacképes tudást nyújtó szakma kollégiumi vagy bejárási
költségek nélkül is, helyben megszerezhető legyen.
SZEPTEMBERI RENDEZVÉNYEK

Újra TE SZEDD…..

Szombat reggel gyülekeztünk az iskolában, mint önkéntesen jelentkező diákok. Pappné Nagy Katalin tanárnő fotókat is készített
a TeSzedd! napról Néhányan láthatósági mellényt is felvettek a
biztonság érdekében. Először az iskola udvarán szedtük fel a
szemetet, majd az iskola körül is. A Túrér tó környékén eldobált
és a pecások által ott felejtett hulladékot nagy zsákokba szedtük,
amelyeket később a teherautókkal elszállítottak. A rossz idő ellenére sokan eljöttek az iskolánkból és jól éreztük magunkat.
Nagyon sok zsák telt meg, mire végeztünk.
Még mielőtt el kezdett esni az eső, haza is értünk.
Örülünk, hogy hozzájárulhattunk Dévaványa tisztaságához ennek
az akciónak keretében!
9.R osztály nevében:Szarka Kitti, Mészár Nóra Éva, Mészáros
Ramóna Hajnalka
12.T osztály nevében:Hermeczi Anikó, Tóth Norbert
AZ IDÉN IS AUTÓMENTESEN….
Szinte év eleje óta tart a készülődés az autómentes nap programjaira.A Dévaványa Felemelkedésért Alapítvány képviselői keresték fel iskolánkat, hogy a tavalyi nagy sikerű produkcióhoz
hasonlóan ebben az évben is a délutáni programot, a nagyszabású
kerékpáros felvonulást nyissuk meg.
Pappné Nagy Katalin testnevelő szakos tanárnő és lelkes
tanítványai szívesen tettek eleget a kérésnek és nagy lelkesedéssel
készültek…igazi meglepetéssel.Az idei év mottója a „Mozdulj

rá…” értelmében nem csupán az egészséges életmód, hanem a
környezetvédelem és környezeti értékeink fontosságára is
igyekeztek felhívni a figyelmet produkciójukkal.
Szünetekben, délutánonként, mindig, amikor csak nem esett az
eső…gyakoroltak. Zenét kerestek, vágtak, esernyőket díszítettek.
NEM az esőtől való félelmükben….A kollégista diákok segítségével, Nagy Éva tanárnő is részt vett a nagyszerű ötlet
kivitelezésében.
A megnyitó rendkívül jól sikerült: erről majd maguk a diákok
adnak hírt.
A színes esernyő-kavalkádos táncuk, fiatalos lendületük mindenkihez közvetítette:a kék esernyő, mint a víz, a piros, mint a
tűz, a barna, mint a föld, a sárga, mint a nap, s az áttetsző levegőt
fogta össze a szivárvány színeiben tündöklő hatalmas ernyő, s
eméleztetett rá minden nézőt, hogy életünk a természet, a
környezetünk a felelősségünk, minden szépsége és érteke kötelez
bennünket a megóvásra.

45 éves érettségi találkozó

Rendkívüli megtiszteltetésként fogadtuk, hogy a dévaványai gimnáziumban 45 évvel ezelőtt érettségiző osztály közel fél évszázados találkozóját szervezők megkérték, hogy osztálytalálkozójuk
keretében kilátogathassanak a mostani gimnázium épületébe.
Meghatottan vártuk volt igazgatónőnk, Csatári Terézia
kíséretében érkező vendégeket. Fotókról ismerjük őket…az osztályt, a tanári kart, hiszen minden nap, a tanáriba jövet – menet
többször is feltekintünk rájuk, a szó szoros értelmében is.
Nem csupán, mint nagy elődökre, akik közül városunk vagy a
nagyvilág jeles dévaványai származottjai, orvosok, jogászok,
tanárok, kiváló mesteremberek kerültek ki… szó szerint is értendő a feltekintés, hiszen a központi épületrész féltve őrzött
tablói az ásvány-gyűjteménnyel szemben, a tanáriba vezető
folyosó falain kerültek elhelyezésre.
Vigyázzák a dévaványai középfokú oktatás sorsát, figyelik útját,
alakulását….
S nekünk, akik most próbálunk minél magasabb szinten, nagy elhivatottsággal megfelelni ennek, komoly mércét állítanak.
Hiszen tudjuk: az 1963 és 1971 közötti időszak sem volt egyszerű. Az akkori tanári kar végtelen tudású pedagógusai, az osztályok törekvő diákjai példaként állnak előttünk, hogy szűkös
tárgyi feltételek mellett, nem csodás, modern épületben is lehet
hatalmasat alkotni.
Az ősz hajú, volt osztályfőnök, biológia-kémia szakos Tanár Úr
remegő hangú szavai a tablók előtt mély, felejthetetlen hatást
gyakoroltak mindannyiunkra: „Ez az életem egyik legszebb
időszaka. Ez a fő alkotásom, büszkeségem.”
A szeretet szinte tapintható volt, ahogyan 45 év távlatából néztek
a volt tanárok akkori diákjaikra, mostani nyugdíjasokra, akik
maguk is csodás sikereket értek el pályájuk során, akik most is
meghatottan mondtak köszönetet az akkori évekért, és
büszkeséggel kötöttek emlékszalagot az iskola zászlajára osztálytalálkozójuk emlékére….
Köszönettel és hálával tartozunk nekik mi is, mostani dolgozók,
hogy részesei lehettünk e csodálatos pillanatoknak.
Természetesen büszkén jártunk körbe az iskolában. Akár a modern tantermekben, tanműhelyekben, a meghitt, barátságos kollégiumban, a tarka, mai-diák hangulatban dekorált
osztálytermekben. Akár a növényektől pompázó aulában vagy a
kerti tó partján…. mindenhol minden más benyomást felülmúlt
az érzés: a szeretet, az elismerés, az elhivatottság és ragaszkodás
érzése, ami belülről fakadt, s amit ott, a régi tablók előtt éreztünk,
s a zászlóra kötött szalaggal reméljük, továbbra is sokáig emlékeztet minket a nagy elődökre.
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Tóth Erika, egységvezető

Köszönetnyilvánítás

Anyakönyvi hírek

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szabó
József temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Születések:

Köszönetnyilvánítás

Halálesetek:

„Értünk éltél, bennünket szerettél,
halál sem szakít el tőlünk,
tovább élsz a szívünkben,
bárhová nézünk, csak rád emlékezünk.”

Csasztek József és Bácsi Edit lányaik
Ramóna és Noémi, Kéki Attila és
Szarka Annamária fia Levente Attila

Domján Károlyné Kárpáti Erzsébet Irén1927, Kovács
Józsefné Geszti Erzsébet 1938, Kiss József 1921

Megemlékezés
„A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
S olyan is, aki bánatot, szomorú szívében.
15 éve mi is ezt az utat járjuk, megnyugvást
lelkünkben még ma sem találunk.
Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
Körülöttted van szerető családod.
Eljöttünk újra tisztelni Téged,
Szívünkben őrizzük örökké emléked..”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Bakos
Jánosné Farkas Etelka temetésén megjelentek, utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot helyezve, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Egyenes beszéd

Mára a kimondott szónak elveszett az értéke, a hitele. Sokszor
felelőtlenül bánunk a szavakkal, meggondolatlanul teszünk
ígéreteket, pedig a népi bölcsesség is így tartja: „Az ígéret szép
szó, ha betartják úgy jó”. Sok keserűség, csalódás, fájdalom
okozója lett a szavahihetőség elvesztése. Sokan estek már saját
szavaik csapdájába, kellemetlenül, vagy éppen megalázva
érezték magukat, mert kitudódott, hogy beszédük, ígéreteik nem
felelnek meg a valóságnak.
A Szentírás figyelmeztet, hogy szavaink minden körülmények
között a valóságot tükrözzék. „A ti beszédetekben az igen legyen
igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól
van” (Máté 5:37). Jézus az egyenes beszédre tanít. Sikertelenségeink, kudarcaink zöme azért van, mert görbe úton járunk.
Isten azt tudja megáldani, illetve megóvni a bajtól, aki a becsületesség útján jár. A zsoltárosnál ezt olvashatjuk: „Esküjét nem
vonja vissza, ha kárt vall is. […] Aki ezeket teszi, nem tántorodik
meg soha” (Zsoltár 15:4-5). Éljünk tisztán, beszédünk legyen
egyenes, így számíthatunk Isten áldására!
Bicskei Róbert adventista lelkész

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk Oláh Imre
halálának 15. évfordulóján.
Felesége, fia és családja, testvérei és azok családjai

Megemlékezés
"Álmok, emlékek, szép szavak.
Ez minden, ami a múltból megmaradt.
A fájdalom az úr, a szív nem felejt, csak tűr és remél,
hátha a múlt csodája egyszer visszatér."

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. Séllei Lajosra
halálának 30. évfordulóján, és feleségére, Séllei Lajosné
Csatári Emíliára halálának 6. évfordulóján.
Szerető lányuk, vejük, unokáik

Megemlékezés
„Sirat az erdő, sirat a rét, elszólított tőlünk a betegség.
Dalolnak a madarak, meghajolnak a fák,
Mert ők is siratják a drága édesanyát, nagymamát.”
„Nincs már holnap, ennyi volt az élet,
Sirassatok csendben, szívetekben élek.”
„Küzdelem az életért szívvel és erővel,
De mint a büszke fák, megdőltem.
Most szívemből kérem tőletek:
Szeressétek egymást, mert én már nem leszek.”

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk Horváth
Lajosné Bak Aranka halálának 1. évfordulóján.
Gyermekei, vejei, menye, unokái és dédunokája
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Labdarúgás

Továbbra is menetel a Dévaványa csapata a Megye II. osztályban. Ez eddigi lejátszott 7 mérkőzésből mindet megnyerte
csapatunk, 30 gólt szerezve és mindösszesen 1 gólt kapva
vezeti a bajnokságot. Minden dicséret a fiúkat illeti ezért a
kiváló, és fantasztikus szezon kezdésért. Reméljük, hogy a
csapat továbbra is ezt a kiváló teljesítményt tudja tartani a hátralévő mérkőzéseken, és ezzel sok örömöt tud majd okozni a
lelkes szurkolóinknak. Sajnos a Magyar Kupa 2. fordulójában
búcsúzni kényszerült csapatunk, ugyan is 2-1 –es vereséget
szenvedett a megye első osztályú Szeghalom ellen.
LÖKÖSHÁZA – DÉVAVÁNYA 0-4 (0-2)
Lökösháza: 370 néző V.: Zahorán
Dévaványa: Hajdú G.,Séllei L.(Bakó B.),Furka Zs., Ernyes
R.(Csordás F.),Adamecz I.,Pálfi J.(Szalai B.), Ungi A. Panyik
F., Kéki Cs.,Somogyi T.,Molnár J.(Nyíri J.)
Gólszerzők: Kéki Cs. 2, Molnár J., Ernyes R.
Edző: Tagai Attila - A megszokott támadójátékunkat nem
tudtuk alkalmazni. Nem nyertünk olyan könnyen, mint ahogy
az eredmény mutatja.
Jók: Kéki, Pálfi, Furka, Ernyes, Molnár J
Jól előkészített pályán, remek időben, egy jó mérkőzést játszott a két csapat. A ványai csapat, ha nem is mindig jól játszva, de nagyon egységesen és egymásért küzdve teljesen
megérdemelve nyerte meg a mérkőzést, a jól küzdő
Lökösháza ellen.
DÉVAVÁNYA – KÉTEGYHÁZA 3-0 (1-0)
Dévaványa: 250 néző V.: Bálint
Dévaványa: Hajdú G.,Szalai B.(Bakó B.),Séllei L.,Furka
Zs.,Ungi A.,Panyik F.(Diós K.),Somogyi T.,Adamecz I.,Kéki
Cs.,Ernyes R.,Nyíri J.(Molnár J.)
Gólszerzők: Molnár J. 2, Panyik F.
Erre a mérkőzésre a vendégek igen feltüzelve, keményen
védekezve érkeztek. A hazaiak az első félidőben egy kicsit
pontatlanul, kapkodva játszottak. A második játékrészre a
ványai csapat teljesen megnyugodva szebbnél szebb támadásokat vezetve, magabiztosan győzte le a Kétegyháza
együttesét. A mérkőzés végére a végeredmény a vendégekre
nézve hízelgő.
Edző: Tagai Attila - Az első félidei gyenge játékunk után
összekapta magát a társaság, és sok helyzetet kidolgozva
megérdemelten nyerte meg a találkozót.
Jók: Molnár J., Adamecz, Furka, Séllei, Kéki,
ÚJKÍGYÓS – DÉVAVÁNYA 1-2 (0-1)
Újkígyós: 130 néző V.: Fehér
Dévaványa: Hajdú G., Pálfi J., Séllei L., Furka Zs., Ungi A.,
Panyik F. (Nyíri J.), Somogyi T. (Bakó B.), Adamecz I., Kéki
Cs., Molnár J. (Szalai B.)., Ernyes R.
Gólszerzők: Kéki Cs., Somogyi T.
A teljesen védekezésre berendezkedő hazai csapat, igen megnehezítette a ványai csapat dolgát. Bár ezen a délutánon az
időjárási körülményekkel is meg kellett küzdeni a csapatoknak, és ez egy kicsit a védekező hazaiaknak kedvezett. A
mérkőzés végére a helyzetek alapján így is reális eredmény
született. A mérkőzéshez még hozzá tartozik, hogy a csapat
518 perc után kapta meg az első gólját a bajnokságban egy
pontrúgás után. Külön köszönet a szurkolóinknak, hogy ilyen
zord időjárási körülmények közepette is elkísérték csapatunkat, és mindvégig szurkoltak.
Edző: Tagai Attila - Nagyon nehéz győzelmet arattunk a végig
jól védekező hazaiak ellen, ettől függetlenül úgy érzem, hogy

megérdemelten győztünk.
Jók: Furka Zs., Séllei L., Kéki Cs., Ernyes R.,
DÉVAVÁNYA – DOBOZ 6-0 (3-0)
Dévaványa: 150 néző V.: Szűcs
Dévaványa: Pálfi J., Bakó B., Furka Zs., Séllei L. (Szalai B.),
Ungi A., Somogyi T. (Csordás F.), Adamecz I., Diós K. (Nyíri
J.), Kéki Cs.,Molnár J., Ernyes R.(Panyik F.)
Gólszerzők: Ernyes R 2, Molnár J. 2, Somogyi T., Furka Zs.
Az egész mérkőzést nézve a ványai csapat nagy kedvvel, magabiztosan jól játszva, mindenhogy felülmúlta soros ellenfelét,
aminek teljesen megérdemelt győzelem lett a vége, egy sportszerű Doboz ellen.
Edző: Tagai Attila - Végig gólra törően és agilisan játszó csapatom megérdemelt győzelmet aratott még ilyen arányban is.
Kiváló játékvezetés.
Jók: Bakó B., Somogyi T., Ernyes R., Diós K., Furka Zs.
Dévaványai SE eddigi eredménye a táblázaton:
M
GY
D
V
1. Dévaványa:
7
7
0
0 (30-1) 21 pont
2. Mezőkovácsháza 7
6
1
0 (27-12) 19 pont
3.Békés
7
4
3
0 (25-10) 15 pont
Az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Lökösháza – Dévaványa 1-1 (1-0)
Gólszerző: Feke I.
Dévaványa – Kétegyháza 4-1 (2-0)
Gólszerzők: Somogyi K., Kovács F., Kovács Zs., Gubucz V.
Újkígyós – Dévaványa 1-5 (1-3)
Gólszerzők: Gubucz V. 2, Kovács F. 2, Halasi P.
Dévaványa – Doboz 13-0 (5-0)
Gólszerzők: Kovács F. 6, Gubucz V. 5, Papp V., Séllei D.
Az ifjúsági csapat eddigi eredménye a táblázaton:
M
GY
D
V
1. Dévaványa: 7
6
1
0 (47-5) 19 pont
Az ifjúsági csapatot is csak dicséreti illeti, mert veretlenül
vezetik a bajnokságot. Csak hasonló folytatást kívánhatunk
nekik.
Szeretnénk kérni továbbra is a szurkolók töretlen buzdítását,
mert mindig nagy szüksége van a csapatnak rájuk. Reméljük,
hogy egyre többen látogatnak majd ki a mérkőzésekre és
ugyanilyen lelkesen buzdítják a ványai csapatot. Bízunk a
további jó szereplésben. Hajrá Ványa! Ha valaki szeretne még
többet megtudni a csapatunkról, látogasson el az alábbi honlapra: www.devavanyase.gportal.hu
A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkormányzat, Harmadik
Félidő Söröző, Parola Mihály, Darvasi Sándor, Mideczki
Zoltán, Kőszegi János, Czakó István, Tagai Attila, Dr. Nagy
László, Prokics László, Valach Piroska, Takács Gyula, Váradi
Károly, Dékány József, Kiss Károly és családja, Balogh
István, Pervanov Ádám, Fazekas Gyula, Papp Marcell, Feke
Tibor, Papp Sándor, Pengő Imre, Marton Lajos, Nagy Gábor
(Kékteve), Vakarcs Sándor, Papp László, Takács István,
Kovács András, Faragó Zsigmond, Tóbiás Gábor, Vaszkó
Imre, Papp Zsigmond, Csordás Ferenc, Pálfi János, Furka
Lajos, Gyányi Lajos, Mobilimpex Kft. (Zsiványtanya kocsma),
Szilágyi Sándor, Magyar Zsolt, Bartha Sándor, Takács József,
Kéki Gábor, Nagy János, Tóth Lajos, Kállai Imréné, Kádár
Csaba, Erdős Csaba, Gyányi Norbert, Gyányi Albert, Zeller
Sándor, Pesztránszki Zsigmond, Kiss Endre, Barna Sándor,
Zsila Ferenc, Kisari Tibor, Gyebnár Mihály, Furka Zsolt, Tóth
Sándor, Vasvári László, Fehér Mihály
Adamecz István
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Újszülött

vérvétel

2013. szeptember 11-én

a vérvétel az alábbI IdőPontokban szünetel:
2013. október 15-18-ig
2013. november 12-15-ig
2013. december 4-7-ig

született

kékI levente attIla.
édesanyja
szarka annamária,
édesapja kéki attila.
gratulálunk!

B,C

rendelKező sofőrt KereseK.

Kalácsfesztivál

Program előzetes:

Idén Ismételten megrendezI a múzeumbarátok köre a
kalácsfesztIvált 2013. december 13-án luca naPján.
Egész héten (december 9-13-ig) fogadunk iskolás csoportokat. A gyerekek elsajátíthatják a mézes készítését vagy
díszítését a kör tagjaitól.
Pénteken záróműsor és kiállítás az elkészített mézesekből.
várjuk a csoportok jelentkezését a 485-040-es
és a 06-20/492-1038-as számokon
Részletes program a következő számban.

dévaványán, a
szeghalmi úton, 10-es
típusú, gázkonvektoros
ház eladó.
érd: 06-30/489-6240,
20/456-1636

Kategóriás jogosítvánnyal

Heverő olCsón
eladó!
30/511-69-72

Békés Megyei

temetkezési
szolgáltató Kft.

dévaványai Kirendeltsége
dévaványa, árpád u. 37. (a bora udvarában)
temetkezéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézés

Hétfő - péntek: 8:00-16:00
ügyintéző: erdei anikó, tel: 06-20/540-83-84
állandó ügyelet: erdei imre
tel: 06-30/9353-601

szőnyegtisztítás
és vegytisztítás

felvevőHely, dévaványa arany jános u. 39.sz.

a nagy Iskolával szemben lévő ruHaboltban.
nyitva tartás: hétfőtől-péntekig:
0800-1200 , 1400-1700-ig
szombat:800-1200-ig
tel: 06-66-483-711,
06-70-408-56-81

érd: 06-20/9520-237
gerinCjóga - MegHívó
kedves mindenki!
nagyon köszönöm a sok érdeklődést! Ígéretemhez híven,
szeretettel várlak benneteket első találkozásunkra, ahol
megbeszéljük az órák időpontját (esetleg időpontjait),
beszélgetünk, lélegezünk és relaxálunk csöppet.

Helyszín: civil Ház
Időpont: október 12. 18 óra
kérlek, hozzatok egy matracot, egy puha – meleg plédet, és
öltözzetek kényelmesen! ez az este természetesen ingyenes!
mindenkit szeretettel várok!
Üdvözlettel: Vargáné Molnár Tündi

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.

tel: 06-66/483-551
kovács szabolcs műkőkészítő
dévaványa, Hajós u. 17.
tel: 06-20/7707-284

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

dévaványai Hírlap - 21. oldal

