A testületi ülésen történt…

A képviselő-testület legutóbbi ülését 2014. május 29. napján tartotta.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását követően első napirendi pontként hallgatta meg
a Szarvasi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa
Rendőrőrsének a város közbiztonsági helyzetéről készült beszámolóját. A Rendőrőrs – az országos és a megyei vezetés által
meghatározott feladatok végrehajtásakor – egyik legfontosabb célja
2013-ban az volt, hogy a városban és vonzáskörzetében ne romoljon
a lakosság szubjektív biztonságérzete, megóvja a köznyugalmat,
fenntartsa a közterületi rendet, törekedjen a folyamatos és aktív,
„látható” közterületi jelenlétre. Hangsúlyt fektettek a megelőzési
tevékenységre, mind a bűn-, mind a baleset-megelőzés terén. Szoros
és rendszeres kapcsolat kialakítására törekedtek a társhatóságokkal.
Az elmúlt évben a regisztrált bűncselekmények száma 183 eset. A
nyomozáseredményességi mutató alakulása az össz-bűncselekmény
vonatkozásban (Szarvasi Rendőrkapitányság összesen) 62,1 %. 2013ban a Dévaványa területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés
miatt 21 esetben indult eljárás. Jellemző, hogy az ismeretlen
elkövetők cselekményüket kis értékű és jellemzően felügyelet nélkül
hagyott értéktárgyakra követik el, mely cselekményeknek a
felderítése rendkívül nehéz, valamint megnövekedett a száma az ún.
internetes csalásoknak. Dévaványa területén a 2 esetben elkövetett
bolti lopáson kívül 19 egyéb tulajdon elleni szabálysértési eljárás fejeződött be, melyből 3 alkalommal helyszíni bírság kiszabására, 6
esetben pedig feljelentés megtételére került sor ismert elkövető ellen.
Gyorsított eljárást őrizetbe vétel mellett 1 esetben folytattak le. A közlekedésbiztonsági helyzetet tekintve továbbra is elmondható, hogy a
balesetek főbb okai az elsőbbség meg nem adása és a kanyarodási
hibák. A település közbiztonsági helyzetét alapvetően befolyásolja a
bűnügyi helyzet alakulása. A bel- és külterület ellenőrzése során
továbbra is arra a városrészre fordítanak figyelmet, ahol a közterületi
jelenlét kiemelten fontos, így hétvégeken a szórakozóhelyek, italmérő
helyeken és azok környékén, hét közben az Árpád u.- Körösladányi
u.- Hősök terének, illetve ún. Bogya-telepi városrész ellenőrzésére.
Tanítási napokon óvodák, és iskolák környékének ellenőrzésére került
sor, melynek egyik célja a gyerekek közlekedésének segítése. Állami
ünnepi rendezvények, sportesemények, nagyobb létszámot megmozgató rendezvények rendőri feladatait látták el. Bűnmegelőzés témakörben az országos stratégiák és irányelvek, a hatályos ORFK
utasításokban megfogalmazott szempontok, valamint a bűncselekményekkel kapcsolatos információk és statisztikai adatok alapján
végzik tevékenységüket. Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében 1 alkalommal tartottak előadást. Baleset-megelőzési tevékenység során a helyi általános iskolákban,
óvodákban tartottak oktatást, vizsgát, felkészítést, versenyeket, rajzpályázatokat. A közlekedésbiztonság javítása érdekében propaganda
tevékenységet folytattak. A beszámoló egyhangúlag elfogadásra
került.
A képviselő-testület második napirendi pontként vitatta meg a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját. A szeghalmi tűzoltóság állami irányítás alá került.
Azóta a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a BM OKF, a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség belső szabályzói, utasításai, intézkedései, parancsai alapján végzi a feladatait. A működési területén
12 település közel 42000 lakosa és több mint 1100 km2 területe biztonságáért felelős. 2013-ban 244 káresemény felszámolásában vettek
részt, melyből 233 esetben saját működési területen keletkezett káresemény. 99 alkalommal műszaki mentés, 71 alkalommal beavatkozást igénylő tűzeset történt, 11 alkalommal indultak el másik
szervezetnek segítségnyújtásra. 2 alkalommal érkezett szándékosan
megtévesztő jelzés, 55 esetben érkezett téves jelzés főként tűzátjelző
berendezéstől. A beszámoló egyhangúlag elfogadásra került.
A képviselő-testület harmadik napirendi pontként vitatta meg a
családsegítői-gyermekjóléti, a védőnői feladatellátásról, a társulásban végzett feladatok értékeléséről és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka

eredményességéről szóló beszámolókat. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója beszámolójában részletesen bemutatta az intézményi működés személyi és tárgyi feltételeit,
bemutatta az ott folyó munkát, így külön-külön beszámolt az intézmény nevét felölelő családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásról,
ezeken belül is megosztva az egyes feladatok szerint.
A Védőnői Szolgálat elmúlt évben végzett munkájáról szóló anyagból
kitűnik, hogy személyi és szervezeti változás nem történt, a beszámoló kitért a várandós gondozásra, a gravidák veszélyeztetettség
alakulására, a 0-6 évesek létszámának és veszélyeztetettségének
megoszlására, az élveszületések alakulására és a születéskori problémákra és az iskolavédőnői feladatokra. A jegyzői hatáskörbe tartozó
gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatok ellátásáról készült beszámoló részletesen taglalja a 2013. évben nyújtott pénzbeli és természetbeli támogatásokat, a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátások körébe tartozó szolgáltatásokat, a hatóságként végzett
munkát. A fenti beszámolók teljes körűen felölelték a településen
folyó gyermekvédelmi feladatokat, melyeket egyhangúlag fogadott
el a képviselő-testület.
A képviselő-testület negyedik napirendi pontként vitatta meg a
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről,
a szakmai munka eredményességéről és a társulásban végzett feladatok értékeléséről készített beszámolót. Az intézmény a meghatározott
feladatait a jogszabályban előírt, szakmai elvárásoknak megfelelően
látja el. A telephelyeken a szakmai színvonal növekedése tapasztalható, az ellátotti elégedettség alapján is megfelelő szolgáltatást biztosítanak. Az ellátandó feladat sokrétű és magas szintű szakmai tudást
igényel a vezetőktől és dolgozóktól egyaránt. Nehézséget okoz az intézmények közötti távolság, a rendszeres látogatások időigényesek,
de a telephelyeken elvárt, hogy segítséget nyújtsanak egyes elakadások kapcsán. A 2013. évben is nagyon szűkös gazdálkodást kellett
folytatni ahhoz, hogy az önfenntartók maradjanak, de év végére sikerült némi eszközbeszerzést megvalósítani, mellyel a 2014. évi
gazdálkodásukat segítik. A beszámoló 1 tartózkodással került elfogadásra.
Az ülés további részében többek között a képviselő-testület önkormányzatai rendeletek megalkotásáról döntött. Egyhangúlag elfogadásra került az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet. A
módosítás elfogadásával a 2014. évi költségvetési rendelet fő összege
1.332.618 e Ft-ról 1.718.501 e Ft-ra módosult. Egyhangúlag került
elfogadásra a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet. A rendelet értelmében 2014. július 21. napjától
2014. augusztus 24. napjáig igazgatási szünet kerül elrendelésre,
ügyeleti feladatellátással. Elfogadásra került – 2 ellenszavazattal – a
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet. A rendelet a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az
együttélést elősegítő szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza. Két tartózkodással elfogadásra
került a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet. A Testület döntött és egyhangúlag fogadta el a Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú
Alapítvány alapító okirat módosítását; a 2014/2015. nevelési évben
az óvodai csoportok létszámát, melyet maximális 25 főben határozott
meg; a Dévaványai Általános Művelődési Központ óvodapedagógusainak létszámát, melyet 17 főben határozott meg, melyből 3 fő óvodapedagógus határozott idejű – 2014.09.01-től - 2015.08.31-ig terjedő
időszakra – szerződéssel történő alkalmazását engedélyezi; a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület részére 20.000 - Ft támogatás nyújtását a 2014. július 5-én megrendezésre kerülő ebédhez;
a Dévaványai Folkműhely Egyesület részére a 85/2014. (III.27.) Kt.
határozatban, 2014-es évre megítélt 800.000,- Ft támogatási összegből 200.000,- Ft részösszeg felhasználásának engedélyezését a 2015.
évben; a „Virágos Magyarországért 2014” versenyen való részvételt;
a 2014. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai
Mobilitási Hét kampányhoz való csatlakozást és 2014. szeptember
19-én Európai Autómentes Nap szervezését. A Képviselő-testület 1
tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a tulajdonát képező, természetben Dévaványa város külterületi közigazgatási területén található 24 mezőgazdasági rendeltetésű termőföld területeket árverésen
értékesíti. Az árveréssel kapcsolatos részletek a hírlapban külön kerül-
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kerülnek meghirdetésre. Szintén 1 tartózkodás mellett került elfogadásra 6 db közkifolyó visszakapcsolása az ivóvíz hálózatra. A viszszakapcsolandó közkifolyók az alábbiak: Bánomkert u. 79., József A.
u. 27., Hunyadi u. 138., Rákóczi u. 43., Táncsics u. 32., Madách u. 29.
A dévaványai sportszeretők, labdarúgást kedvelők, valamint a labdarúgó szakosztály pártoló tagjai, a sportpálya állapotával kapcsolatban
keresték meg a képviselő-testületet. A későbbiekben közös
megbeszélésen igyekszenek tisztázni a felmerülő problémákat. A
megbeszélésre meghívást kap a műszaki ellenőr, a felelős műszaki
kivitelező, a Testület, ügyvéd, a tervező, a műszaki iroda képviselője.
A Képviselő-testület tájékoztatást kapott az Ifjúsági tábor részére
légkondicionálók és hűtőszekrények eszközbeszerzésével kapcsolatban, valamint a településen elhelyezendő információs táblákról.
A képviselő-testület ezt követően zárt ülést tartott és otthonteremtési

támogatások, valamint a költségalapú lakás odaítéléséről döntött.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2014. június 26. napján 15
órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tájékoztatója
a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről.
2. A Ványai Ambrus Általános Iskola intézményi beszámolója az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről.
3. Az DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója
az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról.
4. Döntéshozatal „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím 2014.
évi kitüntetettjéről.
5. Döntéshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés 2014. évi kitüntetettjeiről.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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szám alatti lakos által az önkormányzat részére megvételre felajánlott
Dévaványa, Árpád u. 32. 2. em. 9. szám alatt található ingatlan
megvásárlásáról. A Testület döntött a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására benyújtott kérelem támogatásáról –
melynek keretén belül 22 fő kerül foglalkoztatásra –, valamint a
szükséges önerő összeg (1.188.000,- Ft) biztosításáról, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalék előirányzat
terhére.
A képviselő-testület 2014. április 29. napján, a rendkívüli ülést
követően Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületével
együttes ülést tartott. Az ülésen a Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi zárszámadásának elfogadásáról döntöttek. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évről szóló beszámolója 34.610.000,- Ft bevétellel, 145.863.000,- Ft
intézményfinanszírozással, valamint 140.078.000,- Ft kiadással és
22 fő statisztikai létszámmal egyhangúlag került elfogadásra mindkét
Testület részéről.

Hirdetmény

lejárata 2016 illetve 2018 év.
Árverés helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 5510
Dévaványa, Hősök tere 1. (18. sz. tanácskozó terme)
Árverés ideje: 2014. június 24. (kedd) 13 óra.
Árverésen az induló licit: 650.000,- Ft/ha , ez alól kivételt képez a
3,4,5,9,10,20,22 és 23 sorszám alatt szereplő ingatlan ahol az induló
licit 35.000,- Ft/ak
Az árverésen az vehet részt, vagy képviseltetheti magát meghatalmazottja útján, aki a hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett és nyilatkozik arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig
rendelkezik a vételárral, a földforgalmi törvény szerint termőföldet
vásárolhat, igazolja, hogy nincs adó-és köztartozása továbbá letéti
díjként a kikiáltási ár 10 %-át a hirdetményben megjelölt módon és
időben letétbe helyezte.
Az árverési előleg összegét letétbe helyezni Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal pénztárában lehet legkésőbb 2014. június
24. 1130óráig.
Az árverési vevő letéti díja beszámításra kerül a vételárba, a többi
letevőnek az árverés befejezése után haladéktalanul visszafizetésre
kerül.
Az árverésre a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki
irodájában lehet jelentkezni 2014. június 24. 1130 óráig.
Az ajánlattevő az árverésen történő adategyeztetés céljából köteles
magát igazolni az árverés vezetője előtt, valamint a letétbe
helyezésének igazolását bemutatni.
A vevő köteles a szerződést az árveréstől számított 15 napon belül
megkötni és a teljes vételárat egyidejűleg megfizetni. Amennyiben
ennek nem tesz eleget, az előleget elveszti, és az árverést sikertelennek kell minősíteni, vagy a második legjobb ajánlattevővel kell
szerződést kötni. A második legjobb ajánlatot tevő az árverésen vállalt ajánlatához legalább 30 napig kötve van.
A hirdetménnyel kapcsolatosan érdeklődni az alábbi telefonszámon
Kürti Béla mezőgazdasági ügyintézőnél lehet: 06-30-3750191
vagy 06-66/483-100/111mell.
Önkormányzati Hivatal

A képviselő-testület 2014. április 29. napján rendkívüli ülést tartott.
A képviselő-testület több halasztást nem tűrő ügy miatt tartott ülést,
melynek során elsőként a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról döntött.
A testület egyhangúlag fogadta el és alkotta meg a rendeletet.
Második napirendi pontként a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról döntött a Testület. A módosítására azért volt szükség, mivel azoknak a szervezeteknek, akik
2012. január 1-je előtt is rendelkeztek közhasznú minősítéssel, azoknak újra kellett kérniük közhasznú besorolásukat, legkésőbb 2014.
május 31-ig. A közhasznú besorolás kérésével egyidejűleg szükséges
a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okiratának
módosítása is. A módosítása egyhangúlag került elfogadásra került.
Harmadik napirendi pontként bejelentések kerültek tárgyalásra. A
képviselő-testület hivatalos ingatlan-értékbecslés ismeretében egyhangúlag döntött Furka Jánosné Dévaványa, Árpád u. 32. 2. em. 9.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) a 153/2014. (V. 29.) számú Kt.
határozata alapján meghirdeti árverésen történő értékesítés útján
a tulajdonát képező, természetben Dévaványa Város külterületi
közigazgatási területén található alábbi termőföld ingatlanait :
1. 01253/33 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.2883 ha területű 5. 02 ak értékű,
2. 01277/34 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.2884 ha területű 5. 02 ak értékű,
3. 01286/18 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.6608 ha területű 16.06 ak értékű,
4. 01286/19 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.4123 ha területű 10.02 ak értékű,
5. 01286/20 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.8243 ha területű 20.03 ak értékű,
6. 01287/10 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.7838 ha területű 13.37 ak értékű,
7. 01287/12 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.4590 ha területű 7. 18 ak értékű,
8. 01287/20 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.5110 ha területű 5. 67 ak értékű,
9. 01287/ 6 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.3780 ha területű 8. 00 ak értékű,
10. 01538/10 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.8173 ha területű 26.07 ak értékű,
11. 01631/ 8 hrsz.-ú szántó művelési ágú 1.3468 ha területű 11.72 ak értékű,
12. 01281/ 1 hrsz.-ú szántó művelési ágú 1.7717 ha területű 18.43 ak értékű,
13. 01636/22 hrsz.-ú szántó művelési ágú 1.7213 ha területű 16.50 ak értékű,
14. 01636/36 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.8462 ha területű 15.19 ak értékű,
15. 01636/37 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.9237 ha területű 15.98 ak értékű,
16. 01645/21 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.4571 ha területű 6.74 ak értékű,
17. 01645/35 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.4063 ha területű 4.23 ak értékű,
18. 01645/48 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.1136 ha területű 1.49 ak értékű,
19. 01645/ 5 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.6454 ha területű 7.41 ak értékű,
20. 0775/23 hrsz.-ú szántó művelési ágú 1.6560 ha területű 39.26 ak értékű,
21. 0785/1 hrsz.-ú szántó művelési ágú 1.1068 ha területű 19.26 ak értékű,
22. 0903/14 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.9878 ha területű 23.34 ak értékű,
23. 0903/8 hrsz.-ú szántó művelési ágú 0.9324 ha területű 20.00 ak értékű,
24. 0792/1 hrsz.-ú szántó művelési ágú 1.9027 ha területű 19.79 ak értékű.

Az ingatlanok jelenlegi hasznosítása haszonbérlet formájában valósul meg. A haszonbérlet 2014. augusztus 31-ig tart. A 01287/20,
01636/36 és a 0903/14 hrsz- ú ingatlanok esetén az értékesítés haszonbérlettel terhelt, mivel ezen ingatlanok esetén a haszonbérlet
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A polgármester válaszol...
tisztelt polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület!
Dévaványa város sportszerető lakossága, a labdarúgást kedvelő felnőttek, gyerekek, valamint a labdarúgó-szakosztály
pártoló tagjai ezzel a kérdéssel fordulunk Önökhöz:
Mikor lesz a dévaványai sportpálya olyan állapotban, hogy
biztosítva legyen a hazai mérkőzések zavartalan megrendezése?
Az utóbbi néhány évben (amióta a pálya felújításra került),
sajnos több alkalommal lettek elhalasztva mérkőzések kisebbnagyobb esők, vagy a nem éppen sikeres „pályafelújítást˝
rendbe hozni próbáló munkálatok miatt. Bizonyára tudják,
hogy tavaly, az őszi idény minden mérkőzését idegenben játszottuk le. Indokolatlanul, hiszen a pályán ez idő alatt
munkálatok nem folytak. A tavaszi idény kezdetekor láttuk,
hogy végre valami érdemleges munka is elkezdődött. Az idén
egy mérkőzést láthattunk idehaza, igaz, a csak még a félig sem
kész pályán, hiszen sem a játékos kijáró, sem a védőkorlát nyomait nem láttuk, a beléptető és büfé épületéről nem is beszélve,
valamint az öntöző berendezés locsolófejeinek kiemelését sem
végezték még el, csak úgy, mint a labdafogó háló létesítését.
Ennek ellenére mégis volt meccs, méghozzá műanyag szalaggal körbe kerített pályán - ami egy kicsit a rideg állattartásra
emlékeztetett néhány szurkolót. De volt mérkőzés, és itthon
játszottunk, és NYERTÜNK! GRATULÁLUNK A CSAPATNAK!
Örömünk azonban korainak bizonyult, pár nap múlva lehullott 25mm!!! csapadék, és péntek reggelre egy gólya gázolt
békésen a nagyon sok millió forintból felújított pályán - ahol
3 és 6 cm között állt a víz -, és közben a békák vidáman kuruttyoltak. Mehettünk újra vidékre meccset nézni. Még jó,
hogy nem minden pályafelújítás sikerül ilyen rosszul, mint a
miénk.
Füzesgyarmaton jó szívvel és jó pénzért ideadják a pályát. No,
persze, a 200-300 megváltott belépőjegyből befolyt pénz is jól
jönne a csapatnak, és a buszbérlése sem két forintba kerül. Az
elmúlt egy évi bevételkiesés számításaink szerint bőven
meghaladja az 1 millió Ft-ot.
Ki a felelős ezekért? Ki, vagy kik büntetik a Dévaványán élő,
labdarúgást szerető sportolókat, szurkolókat? Ki vette úgy át

négy éve ezt a pályát, hogy az előírt termőréteg helyett (állítólag) téglagyári agyagba vetették a füvet? Miért nem tűnik
el az esővíz, még a többszöri javítgatások ellenére sem? Adotte garanciát, és mennyit a kivitelező? A testületnek van-e
szándékában pótoltatni az elmaradt munkálatokat, vagy csak
ülnek ölbe tett kézzel? Ezekre szeretnénk mielőbb választ
kapni a dévaványai újság lapjain, vagy ha lehetséges, a
képviselő-testületi ülést közvetítő helyi tv adásában!
Reméljük, nem mellébeszélés és a szélsőséges időjárásra való
hivatkozás fog elhangzani, ugyanis a megyében szinte mindenhol több csapadék hullott, és sehol nem volt alkalmatlan
a sportpálya a focimeccsekre.
Üdvözlettel: a sportbarátok
A futballrajongók egy levéllel fordultak a Képviselőtestülethez, melyben a sportpálya problémáira követeltek
választ. Miről van pontosan szó?
Valóban a májusi képviselő-testületi ülésre érkezett egy levél,
mely a sportpálya több hiányosságára kívánta felhívni a figyelmet. Természetesen a legnagyobb problémát a labdarúgó pálya
vízelvezető képessége jelenti, hiszen már egy kisebb eső is
lehetetlenné teszi a pálya használatát. Emiatt az idei szezon
legtöbb mérkőzését más település pályáján kellett játszani. Teljesen meg tudom érteni a szurkolók és a játékosok felháborodását, ezért is kezdeményeztem, hogy többek között a
kivitelező, a műszaki ellenőr és a sportegyesületi vezetőség jelenlétében folytassuk tovább a beszélgetést június 11-én, 15
órakor egy rendkívüli testületi ülés keretében, amelyre a helyi
média képviselői is meghívást kapnak.
Ismét munkálatok kezdődtek a városközpontban. Pontosan
milyen fejlesztés valósul meg?
Így van, városunk főutcáján újra munkagépek sorakoznak.
Decemberben került átadásra 27 db új parkolóhely a
városközpontban, melyre már nagy szükség volt, ugyanakkor
sokan hiányolták az utca másik oldalának rendbetételét. Ezért
a képviselő-testület idei költségvetésében elkülönítette azt a
mintegy 36 millió forintot, melyből most 41 új parkolóhely
létesülhet az Árpád utca déli oldalán is. A május közepén
kezdődött munkálatokat szerződés szerint szeptember végére
kell befejezni, azonban látható, hogy ezen időpontnál már jóval
korábban birtokukba vehetik az autósok az új parkolóhelyeket.

Sajtóközlemény

Meghívó!
A DÁMK BereczKi iMre Helytörténeti
GyűjteMény nAGyterMe felújítÁsÁnAK ÁtADÁsi
ünnepséGére.
Időpont: 2014. június 24. (kedd) 16 óra
Helyszín: múzeum (Dv, Széchenyi u. 8.)
program:
Valánszki Róbert polgármester köszöntő beszéde
“Dózsa-féle parasztháború” c. kiállítás megnyitása
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A felújítás az Emberi Erőforrások Minisztere - EMMI rendeletei alapján a
múzeum felújítása 2013-ban 2 millió, 2014-ben 1 millió Ft támogatásaiból
valósul meg.

Dévaványa Város Önkormányzatát az 1514. évi Dózsa féle
népfelkelés 500. évfordulója alkalmából két napos országos
szintű emlékünnepség megvalósítására a Nemzeti Kulturális
Alap Igazgatósága 500.000 Ft támogatásban részesítette. A támogatást az önkormányzat a kettős kereszt felállítására, az emlékkiállítás megvalósítására és a kétnapos rendezvényre szóló
PR és reklámtevékenységek biztosítására használhatta fel. A
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény „A Dózsaféle parasztháború 500. évfordulója” c. országos történész konferencia megrendezésére (vendégétkeztetés, kiadvány stb.)
300.000.- Ft támogatást kapott az NKA Közgyűjtemények Kollégiumától. A támogatást az előírt célnak megfelelően
használják fel.
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„Dévaványa Sportjáért - 2014”
Immáron hatodik éve, hogy a „Dévaványa Sportjáért” elismerő címet megalapította Dévaványa Önkormányzatának
Képviselő-testülete. E cím azoknak a személyeknek adományozható, akik egyéni vagy csapatjátékban elért eredményeikkel, valamint a település sport életének támogatása
érdekében végzett tevékenységükkel öregbítik településünk
hírnevét és követendő példát állítanak az itt élők számára.
A képviselő-testület évente maximum egy személyt részesíthet e címben, a 2014. január 30. napján történt képviselőtestületi ülésen döntöttek alapján.
Az elismerő címmel járó serleg és oklevél átadására minden
év május hónapjában, a települési szintű ’kihívás napi’
sportrendezvény keretében kerül sor. A kihívás napja
kezdeményezés 1982-ben indult Kanadából, és hamar elterjedt
szerte a világon. Magyarországon 1991-ben rendezték meg
először. A ’kihívás napját’ ma már a Magyar Szabadidősport
Szövetség rendezi a Nemzeti Sporthivatal támogatásával.
Ezen kiváló kezdeményezés mellé csatlakoztak olimpikonjaink, sportkiválóságaink azzal a céllal, hogy minél többeket
ösztönözzenek a rendszeres mozgásra és az egészséges életmódra. Cél: felhívni a figyelmet a rendszeres testmozgás
fontosságára mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály
körében, illetve az egészséges életvitelre. Edward Stanley
szavaival élve „Akik úgy vélik, hogy nincs idejük a testmozgásra, azok előbb-utóbb kénytelenek lesznek időt találni
a betegségre.”
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 103/2014.(III.27.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy 2014ben Kovács János pedagógust részesíti a „Dévaványa
Sportjáért” elismerő címben.

Kovács János

1965. március 9-én született Dévaványán. Iskolai tanulmányait az I. Számú Általános Iskolában végezte. Egykori
testnevelő tanára, Mesterházy Jenő szerettette meg vele a
sportolást. Rendszeresen részt vett labdarúgó és kézilabda
versenyeken. Az 1980-as években az asztali tenisz sportágban,
a Dévaványai SE csapatában együtt versenyzett Kovács

Attilával, Kovács Zsolttal, Nagy Imrével, Vakarcs Ignáccal,
Jantyik Mihállyal és Borsos Zoltánnal. Középiskolai tanulmányait Gyomán folytatta, a Kis Lajos Gimnáziumban. 1984ben Békéscsabán elektronikai műszerész szakmát tanult. Itt
ismerkedett meg a kick-box karate szépségével. Edzője, Gregor László volt, irányításával Csorváson karate klubot alakított. Elek József edzőtársával rendszeres edzéseket vezettek,
90 tanítvánnyal versenyeken és övvizsgákon vettek részt.
1988-tól Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanult. 1992-ben biológia-testnevelő tanári diplomát kapott.
Labdarúgásból középfokú edzői minősítést is szerzett. Tanulmányai befejezése után a Ványai Ambrus Általános Iskolában
kapott munkalehetőséget. 1996-ban gyógytest-nevelői
végzettséget szerzett, a tanítás mellett 7 évig gyógytornát tartott a Dévaványai Strandfürdő- és Gyógyászatban. Diákjaival
sok sportágat megismertetett, és sikeresen versenyeztetett.
Elek Józseffel, a Dévaványai Kick-box Klubot is megalapították, és 20 évig vezették. Szép eredményeket értek el tanulói,
atlétikából és asztali teniszből megyei döntősök voltak. Mezei
futóversenyen tűnt fel, és igazolták le Balogh Istvánt a békéscsabai atlétikai klubhoz. SNI tanulókkal is szép eredmények
születtek, grundbirkózásból megyei döntős helyezések,
atlétikából országos első helyezés, labdarúgásból megyei döntősök. Kick-box eredmények: országos, megyei és világkupa
győztesek és helyezettek. Kis Gábor testnevelő tanárral
közösen sítábort szerveztek, rendszeresen oktatják az iskolásokat és felnőtteket síelésre. Városi sporttevékenységek,
melyeken aktívan részt vett és részt vesz versenyzőként és szervezőként: amatőr labdarúgás, 24 órás focitornák, városi asztali tenisz versenyek, körzeti kick-box versenyek,
úszásoktatás, kick-box edzések, kondicionáló női tornaedzések, ’kihívás napi’ rendezvények. A dévaványai
sportéletben ma is aktívan részt vesz.
Mindezek alapján döntött úgy a képviselő-testület, hogy
2014-ben Kovács János pedagógust részesíti a „Dévaványa
Sportjáért” elismerő címben. Kitüntető címéhez a város lakosainak nevében szívből gratulálunk, az elkövetkezendő évekre
további sportos életet kívánunk!

Békés megyében a Fidesz-KDNP a szavazatok 52,43 százalékát szerezte meg. A 2. helyen a Jobbik zárt 17,08 százalékkal. A
képzeletbeli dobogó legalsó fokára az MSZP állhatott fel 11,55 százalékkal. A Demokratikus Koalíció 8,54 százalékos, az EgyüttPM 4,52 százalékos, az LMP 3,79 százalékos eredménnyel zárt. Erdős Norbert első Békés megyei politikusként képviselheti
Brüsszelben Magyarország érdekeit. A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott a Fidesz-KDNP által felállított
képviselőjelölti lista nyolcadik helyéről került be az Európai Parlamentbe, miután a kormánypártok tizenkét mandátumot szereztek
a május 25-ei választáson. Erdős Norbert képviselő Úrnak gratulálunk, munkájához sok sikert kívánunk!
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Köszönőlevél

az 1514-es Dózsa-féle népfelkelés-parasztfelkelés 500. évfordulójának ünnepélyes rendezéséhez nyújtott segítségért
Dévaványa város lakossága és az Emlékbizottság nevében is nagy
tisztelettel megköszönöm mindazoknak a munkáját, akik az 1514-es
Dózsa-féle parasztfelkelés 500. évfordulója tiszteletére 2014. május
17-18-án megrendezett emléknapok megvalósításában alkotó módon
részt vállaltak.
Magam sem gondoltam, amikor 2011 márciusában képviselőtestületünk felé azzal a javaslattal fordultam, hogy a Dózsa-féle
parasztfelkelésben, amelyben városunk két részből is érintett lévén –
sikeres emléknap kerekedik. Ványai Ambrus plébánosunk volt az a
jeles személyiség 1514-ben - Dózsa György jegyzője, kancellárja, tábori főpapja -, aki intézte a fővezér levelezését, és írta kiáltványait.
Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy Ványai
Ambrus plébánost eleink közül 200 ványai, mások szerint az egész
település felnőtt lakossága elkísérte a török ellen induló keresztes
háborúba. Itt köszönöm meg Pap Tibor polgármester úrnak és a
képviselő-testületnek, hogy szakmai előterjesztésemet a 2014-es
megvalósítására teljes egészében elfogadta. Természetesen Novák
Imre alpolgármester – mb. polgármester úr - segítségéről sem feledkezhetem meg, és köszönettel kell megemlítenem Valánszki Róbert
polgármester úrral folytatott egyeztető munkát is, amely során 2014.
május 17-18-án mindez megvalósulhatott. Az előkészületek során
317 db levelet fogalmaztam meg papíron és elektronikus formában.
Fontos munka volt a kettős-kereszttel kapcsolatosan a megfelelő
faanyag felkutatása, a megfelelő méret megtervezése és a feliratozás
megtervezése. Köszönet jár a nagyon szép kivitelező munkáért Bere
István, ecsegfalvi fafaragó mester úrnak.
Az igazi szakmai munka ezt követően vette kezdetét: a történész emlékkonferencia szakmai részének és a téma országos előadóinak a
felkutatása. Köszönetemet fejezem ki Dr. habil Papp Sándor történész
– egyetemi docens úrnak, Dr. Seres István történész úrnak, Prof. Dr.
Érszegi Géza történész, főlevéltáros úrnak, Dr. Veszprémy László
hadtörténész, alezredes, HM HIM Hadtörténeti Intézet főigazgató
úrnak, Prof. Dr. Mezey Barna jogtudós, az ELTE rektorának, Dr.
Erdész Ádám történész-főlevéltáros úrnak, a Békés Megyei Levéltár
főigazgatójának kiemelkedő, színvonalas, szakmai előadásaikért. Jómagam e történész konferencián a helytörténeti kutatómunkámról:
Ványai Ambrus és a dévaványaiak az 1514-es Dózsa-féle
népfelkelésben-parasztfelkelésben címmel tartottam előadást. Ehhez
a rendezvényhez a NKA 300 ezer Ft-ot biztosított, melynek pályázója-koordinátora, az előadók pénzügyi kapcsolattartója Murányi
Magdolna, a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
vezetője volt. A történész emlékkonferenciát támogatásáról biztosította a Magyar Honvédség is. Valánszki Róbert polgármester úrral
tett látogatásunk is eredménnyel zárult, hisz a történész konferencia
előadóinak anyagából egy nagyszerű kiadvány készül, amely
méltóképpen megőrzi az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelés időbeli
történéseit a pápai keresztes bulla kihirdetésétől – „Tripartitum” megjelenéséig. A HM-Zrínyi Miklós Nonprofit Kft. gesztorságában megjelenő kiadványt a támogató 350 ezer Ft-tal segítette. A benyújtott
pályázatunkat ez esetben is Murányi Magdolna készítette el és gondozza.
Mivel sem a kettős-kereszt állításhoz, sem az emlékkiállításhoz a
NKA-tól nem nyertünk támogatást – javasoltam, hogy Balog Zoltán
miniszter urat keressük meg kérelmünkkel. Valánszki Róbert polgármester úrral egy kérelmező levelet fogalmaztunk meg, melyre
kedvező válasz érkezett. Így pályázhattunk a miniszteri keretre, amely
pályázatott Ernyes Csilla pályázatíró és Somogyi Erzsébet
könyvtárvezető készített el. Az elnyert 500 ezer Ft biztosította a kettős-kereszt, az emlékkiállítás, a meghívó és reklámhordozók tervezését stb. Az emlékkiállítás szakmai részét Dr. Ágoston Sándor
történész készítette el, amelyet a továbbiakban Murányi Magdolna,
a Bereczki Imre Helytörténet Gyűjtemény vezetője formált kiállítássá.
A kiállított tárgyak a szervezők ötletességét dicséri. Az emlékkiállítás
formai megjelenítésében Moldván János helyi vállalkozó és

munkatársai serénykedtek.
A legnehezebb szervező munkát a tervezett Ványai Ambrus emlékszobor adta. Hol állítsuk fel a szobrot, miből készítsük el a szobrot,
kivel készítessük el a szobrot és miből valósítsuk meg a szobrot? A
helyszínt volt a legkönnyebb megtalálni – ez biztos pont volt a Ványai
Ambrus nevét viselő általános iskolánk előtt.
Mivel Ványai Ambrusról sem rajz sem festmény nem volt, így egy
idealizált formát javasoltam később Szőke Sándor kivitelező szobrászművész felé: papi palásttal, papírtekerccsel, mögötte a jellegzetes
pápai keresztes zászló. A kivitelezés előtt három szobrászművészt is
megkerestem árajánlatkéréssel. Bronzból 8-8,5 Mft – mellalakos szobor, kőszobor művészi ára: 6 Mft körül. Az önkormányzatunk 2013ra és 2014-re 1-1 Mft-ot javasolt. Gondban voltam: honnan lesz meg
a szoborra való költség? "Történt javaslat arra is, hogy 'csak' fából
készítsük el, mert szebb és olcsóbb lesz a szobor." Az egyik szobrász
javasolta Szőke Sándor Kötegyánban élő szobrászművészt, és saját
költségemen felkerestem a mestert, és személyesen adtam elő a tervezett munkát, azzal, hogy az NKA-tól megpróbálunk pályázati pénzt
szerezni a köztéri szobor megvalósítására. Szőke Sándor szobrászművész elkészítette a szobor makettjét, önkormányzatunk pedig,
Ernyes Csilla pályázatírónk munkájával elkészítette a pályázatunkat
5 Mft-t támogatásra. A Képzőművészeti Lektorátus kijött Budapestről, ellenőrzött, átalakítási tervet adott a Vörösmarty utcára – s
nagy meglepetésre nem nyert a pályázatunk. A második pályázatunk
sem nyert – így aztán maradt a levélírás, hisz az Önkormányzatunk
pénzét nem akartuk költeni.
Nagy örömünkre, több támogató válaszlevél is érkezett –
összességében cc. 3,2 Mft, amely önkormányzati kiegészítéssel így
biztosította a speciális eljárással, égetett kerámiából készülő Ványai
Ambrus égetett szobrunk megvalósítását. Hálás köszönet az
Agrodéva Kft-nek, a helyi ÁFÉSZ-nek, Havancsák László úrnak,
Szűcs Tibor úrnak, Bartha Sándor úrnak és más támogatóknak e
nemes ajándékáért. Hálás köszönettel tartozunk Szőke Sándor szobrászművész úrnak az általa elkészített gyönyörű Ványai Ambrus emlékszoborért, amelyet egy esztétikus és méltó helyen, a Ványai
Ambrus Általános Iskolánk előtt, a szobrászművész úr és városunk
polgármestere adott át. A kettős-kereszt és a szobor műszaki megvalósításáért elismerő köszönet illeti Feke László műszaki irodavezető urat, Felföldi Attila mérnök urat irányítói-ellenőrzői
munkájájukért, valamint az önkormányzatunk dolgozóit. A Hősök
terén, a Kettős-kereszt felavatásánál Farmasi Fanni, 10. osztályos
középiskolás diákunk Petőfi Sándor: A nép nevében c. költeményét
adta elő, míg a Ványai Ambrus emlékszobor avatásánál Takács Nóra,
7. osztályos tanulónk egy másik Petőfi Sándor verset, A szülőföldemen címűt mondta el. Hálás köszönet mindkettőjüknek, a gyönyörű
versmondásért. Ugyanilyen elismerés és köszönet illeti a helytörténeti
gyűjtemény vezetőjét, Murányi Magdolnát és dolgozóit is, valamint
a művelődési házunk közalkalmazottait lelkes, odaadó munkájukért,
ahol Balogh Arankánk elismerő szerepe volt rendezvényeink sikeres
megvalósításában is. Szeretném megköszönni Emlékbizottságunk
nevében a Ványai Ambrus Általános Iskolánk tanulóinak és felkészítő
tanáruk, Tóth Veronika tanárnő közreműködését is. A 2014. május
17-ei, Dózsa-féle népfelkelés-parasztfelkelés emlékünnepi eseményét
színesítette, és a rangját emelte a Magyar Honvédség szentesi alakulatának a részvétele a katonai tiszteletadáson és a koszorúzáson adott
fegyelmezett példaadásáért-közreműködéséért. Befejezésül szeretném mindazoknak a dévaványai lakostársunknak, a hozzánk látogatóknak megköszönni fáradozását, akik e jeles napon együtt
ünnepeltek velünk, együtt emlékezhettünk az 500 éve történtekre, a
Dózsa-féle parasztfelkelés bátor részvevőire: Dózsára, Ványai Ambrusra és dévaványai eleinkre. A kapott visszajelzések alapján városunk
– Dévaványa és lakói színvonalas emléknapi rendezvényeikkel méltó
emléket állítottak, és megőrizték bátor eleik dicső emlékét.
Az Emlékbizottság nevében is megköszönöm a szervezők példamutató, kiemelkedő munkáját, a lakostársak megtisztelő jelenlétét!
Tisztelettel és üdvözlettel:
Dr. Ágoston Sándor városi képviselő
az emlékbizottság vezetője
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Ünnepi megemlékezés a Dózsa György –

kereszt volt, melyet III. Béla cserélt fel a kettős kereszttel.”
Az ünnepségen felavatott, szépen faragott kettős kereszt jól olvasható
felirata Dózsa Györgynek és Ványai Ambrusnak állít emléket. Ezután
a történészkonferencián neves történészek, professzorok, levéltárosok
színvonalas, ismeretbővítő előadásai következtek.
A finom ebéd elfogyasztása után került sor a „Dózsa-féle
parasztháború” című kiállítás megnyitására. A sok látnivaló – ágyú,
a vas trónszék a koronával, a metszetek, a parasztháború történetét
alaposan, részletesen ismertető tablók igazán látványossá tették a kiállítást. Köszönet jár az Egri Vármúzeum, a Gyulai Vármúzeum, a
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, a DÁMK karbantartói és Moldván János CRAZY PC DEKOR cégének, munkatársainak a rendezésért!
A nap záróeseménye a Ványai Ambrus Általános Iskola előtt Ványai
Ambrus szobrásznak felavatása volt. A keresztény tudós pap kedves,
egyszerű, szerény alakját megmintázó szobor felemelő látvány, tetszetős alkotás.
Az egész rendezvény jól szervezett, ünnepélyes hangulatú, tudományos jellegű volt. Elmagyarázta, megismertette, emberközelbe
hozta az 1514-es keresztesek tetteit, bátor, hősies cselekedeteit.
Megértettük, hogy haláluk, önfeláldozásuk nem volt hiábavaló!
Az egész rendezvénysorozatot – az előadásokat, a kettős kereszt
felavatását, a szobor átadását, a kiállítás megrendezését – segítők
bevonásával együtt, a helyi történész, a nyugalmazott tanár, a városi
képviselő: Dr. Ágoston Sándor álmodta és valósította meg. Dicséret
Neki a sikeres ünnepségért! S ezen kívül még mennyi mindent
köszönhet neki városunk, Dévaványa. Ő szorgalmazta a kopjafák
felállítását, az emléktáblák elhelyezését, a Ladányi Mihály – szobor
elkészítését, felállítását, az ipari iskola és a középiskola létrehozását.
E gyakorlati alkotásaival hozzájárult Dévaványa városképének
gazdagításához. De jelentek meg könyvei, ismeretterjesztő művei,
történelmi munkái. Szellemi és gyakorlati alkotásai mind emelik Dévaványa városi arculatát, színvonalát. Elmondhatja, mint hajdan Janus
Pannonius: „Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld.” Mindezekért javaslom, jutalmazza meg képviselő-testületünk a Dévaványa
díszpolgára címmel, mert méltán megilleti ez a kitüntetés.
A színvonalas, sikeres emlékünnepség résztvevője:
Váradi Andrásné történelemtanár

Kultúrtörténeti közkincsek Dévaványáról

nek megfelelően – új megvilágításban hallgattam a jogtudós (Dr.
Mezey Barna), előadását a Hármas könyvről, jobbágyság röghöz
kötéséről, valamint Ványai Ambrus és a dévaványaiak az 1514-es
nép-és parasztfelkelésben. Dr. Ágoston Sándor történész - a helyi
hagyományok nagy ismerője - egyszerre tette közkinccsé az 500
évvel ezelőtti események főszereplőjének, Ványai Ambrusnak (Dózsa
György jegyzőjének) életét és a bukással járó tragikus sorsát.
A katolikus templom viharvert falai közül messze hangzott a hívők
és a vendégek által énekelt himnusz, és Horváth Sándor plébános úr
lelkesítő beszéde. Kiss Rigó László, Szeged-Csanádi megyéspüspök
áldásával folytatódott a neves megemlékezés a frissen felállított
keresztnél, amely szinte útmutató a városból kifelé tartó országút
mentén: „Vigyázzunk, s legyünk harmóniában az égiekkel, de
egymással és önmagunkkal is…” - szólt felénk a püspöki útravaló.
A gazdag programnak még az időjárás is kedvezett. A viharos erejű
szél és eső megcsendesedve várta a méltó ünneplést. Meghatódott
szívvel, gazdagabb érzelmekkel, s szülőföldi büszkeséggel távoztam
az események színhelyéről, de elhoztam magammal sok szép és
nemes gondolatot, amit még most is, sok évtized távlatából, a
szülőföldtől kapok. Feltöltődtem, energiát gyűjtöttem az életem nehézségeinek leküzdéséhez, hisz még ma is erre tanít a volt otthonom,
ahová hazajárva, újra és újra erőre kapok, és ez nem kevés. Hiszen a
Körösök fészekhagyó gyermekei ma is elmondhatják Ady Endre
örökérvényű gondolatait:
„Dózsa György unokája vagyok én,
Népért síró bús, bocskoros nemes.
Hé, nagyurak, jó lesz tán szóba állni Kaszás népemmel,
mert a Nyár heves...”
Ökrösné Kárpáti Gizella, nyugalmazott középiskolai tanár

vezette parasztháború 500. évfordulója alkalmából
1514-ben a török elleni keresztes hadjárat vezetői és jobbágyai,
amikor úgy látták, a nemesek becsapták őket, csalódásukban,
haragjukban magyar földesuraik ellen fordultak. A felkelés országos
méretű háborúvá vált. Vezetője a dálnoki születésű, székely Dózsa
György vitéz, végvári katona volt.
A harcok során csatlakozott a keresztesekhez a ványai plébános,
Ambrus pap 450 ványaival. A krakkói egyetemen tanult, művelt
Ambrus abban a megtiszteltetésben részesült, hogy Dózsa György
jegyzője, kancellárja lett. „Ez volt az a pillanat, amikor Ványai Ambrus a magyar történelem egyik jelentős személyévé vált.” A
határozatok előkészítése és megfogalmazása, a diplomáciai levelek
lebonyolítása az ő kötelessége volt. Humanista műveltsége, kitűnő
latin tudása alkalmassá, népe iránti hűsége méltóvá tette Dózsa
bizalmára. Történelmünk e szomorú véget ért országos eseményére
azért is emlékezünk 500 év elteltével is, mert az egyik jeles vezéregyéniség Ványai Ambrus pap volt, s vele együtt szenvedtek
kegyetlen halált mindazok a ványaiak, akikkel együtt vonult hadba
egy jó ügyért, hazájuk és sorsuk jobbra fordulásáért.
Az emlékünnepség a meghívóban felsorolt időpontok pontos sorrendjében valósult meg. A katolikus templomban tartott megemlékezés után a Hősök terén található árnyas parkban a kettős kereszt,
megszentelésére, megáldására került sor. Mit kell tudni a kettős
keresztről? „Kettős kereszt: olyan latin kereszt, melynek két vízszintes
szára van. A kettős kereszt a magyar címer egyik eleme. A kettős
kereszt címerpajzson először III. Béla király ezüst dénárján fordult
elő, 1190 körül. Az általános vélemény szerint ezt a jelképet ő hozta
magával a bizánci udvarból, ahol fiatal kora óta nevelkedett... Későközépkori magyar felfogás szerint a kettős kereszt, mint apostoli
címerjelvény, II. Szilveszter pápa adományából illette meg Szent
Istvánt és utódait. Ennek az elméletnek alapvető hibája az, hogy a
XI.-XII. században az apostoli kereszt nem volt kettős. Az apostoli
kereszt csupán abban különbözött a többitől, hogy hadijelvények és
zászlók módjára hosszú nyélre volt tűzve... A magyar királyi hatalom
jelvénye a XI. század közepe óta kimutathatóan – tehát minden bizonnyal Szent István óta a nyélre tűzött, hordozható egyes apostoli
Emlékképek az 500. évfordulóval kapcsolatban
- egy hazajáró vendég szemével –
Fel nem becsülhető szellemi érték az, ha egy városban a kulturális
események dominálnak a nem felesleges, de másodlagos testépítés
és sportesemények mellett. Kevés békés megyei város büszkélkedhet
azzal, hogy olyan hazafias és szellemet megmozgató jubileumi ünnepséggel büszkélkedhet, mint Dévaványa. 500. évfordulója volt a
híres Dózsa-féle parasztháborúnak. Országos megemlékezés is
lehetett volna, de az itt élő helybeliek Ványai Ambrust is - méltóképpen a helytörténeti hagyományokhoz - ismertebbé tették azzal, hogy
a városban a tiszteletére állított szoborról minden idők minden gyermeke és idősebbje tudni fogja, hogy ki volt Ő, és e táj méltó és nagy
alakját az idők múltával is kegyelet és tisztelet fogja övezni. Az iskola
diákjai pedig – ami előtt a szobor áll – szeretettel a szívükben gondozzák és vigyáznak rá, hogy az utókor is tudja és ismerje érdemeit
iskolájuk névadójának. A rendezvényt nagy odafigyeléssel tervezték
meg, melyet gondos előkészületek követtek. Valánszki Róbert polgármester és az emlékbizottság elnöke, Dr. Ágoston Sándor híres
előadásokkal lepte meg a meghívott vendégeket. Előadást tartott: Dr.
Veszprémy László (hadtörténész, igazgató), Dr. Mezey Barna (jogtudós, az ELTE rektora), Dr. Erdész Ádám (levéltáros, a Békés
Megyei Levéltár igazgatója), Dr. habil Papp Sándor (történész,
egyetemi docens), Dr. Seres István (történész) és Dr. Érszegi Géza
(a Magyar Országos Levéltár volt főigazgatója).
A történészkonferencia magas színvonalú, sok új ismeretet hordozó
és érzelmeket tolmácsoló volt. A hallgatóság között magam is áhítattal
hallgattam és ittam azokat a szavakat és gondolatokat, amelyek érdekfeszítően frissítették fel régen szerzett tudásomat. Érdeklődési köröm-
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Kazinczy-anyanyelvi verseny a múzeumban
„Kedves jó barátom!
...Úgy gyere a ványai múzeum
egyszerű falai közé, mintha haza mennél.”

Ezt a Dr. Bereczki Imre írásából vett idézetet olvashatták a feladatlapjaikon a két írásbeli fordulón részt vevő versenyzők. Így hívogatott, várt mindenkit gyűjteménye megtekintésére a Tanár Úr, s
mennyire örülne most, ha látná, megvalósult szíve egyik titkos vágya,
érdeklődő, kíváncsi gyermekek rendszeresen járnak a múzeumba,
ahol órákon, kézműves foglalkozásokon, pályázatokon, versenyeken
vehetnek részt. Az idén már 6. alkalommal rendezte meg a Dévaványai Múzeumbarátok Köre a múzeummal közösen a Kazinczyanyanyelvi versenyt, melyre közel 130 tanuló jelentkezett a Szügyi
Dániel Református Általános Iskolából, a Ványai Ambrus Általános
Iskolából, a Péter András Gimnáziumból és a Tisza Kálmán Közoktatási Intézményből. A verseny témája: Dévaványa története, melyhez a legtöbb feladatot a 2012-ben megjelent Dévaványa története,
az 1978-as kiadású Dévaványa nagyközség története, a Ványai helyismereti füzetek sorozat 2. kötete: A ványai juhbehajtás és más
históriák. Valamint egyéb más könyvekből, írásokból állítottuk össze
(Pesztránszki Ferencné, Purgel Mihályné, Szűcs Ferencné, Váradi
Andrásné). Azok a csapatok, akik az első és második forduló feladatait a legjobban megoldották, bekerültek a döntőbe.
Erre 2014. május 7-én délután, a múzeumban került sor, ahol 68 tanuló (alsós és felsős általános iskolás, és középiskolás) versenyzett.
Versenyünk mindig kapcsolódik „A magyar nyelv hete” országos rendezvénysorozatához, ezért a feladatok között találkozhattak a tanulók
tájszavakkal is, mivel az idén az Anyanyelvápolók Szövetsége a
„Nyelvtáj-nyelv” elnevezésű témakört ajánlotta. A verseny során a
tanulók megfejthették a tájszavak jelentését, számot adhattak
helyesírási tudásukról, dévaványai helyismeretükről, a településrészek elnevezésének történetéről, az intézmények névadóiról,
azokról a híres dévaványaiakról, akikre méltán büszkék vagyunk,
akiket minden ványainak illik ismerni. A döntő versenyfeladatainak
megoldása után a versenyzőket, a meghívott vendégeket (a felkészítő
tanítókat, tanárokat) a zsűri tagjait, egyszóval, minden jelenlévőt
megvendégeltünk a jellegzetes ványai fonott, rácsos kaláccsal, a
verőcéssel. Ezt Ványán nemcsak lakodalom alkalmával sütötték,
hanem karácsonykor is elmaradhatatlan volt, melyet ez a fennmaradt
mondóka is bizonyít: „Szomorú a karácsony, ha nincs kalács a rácson,
víg lesz a karácsony, ha van kalács a rácson!” Igaz, most nem karácsony volt, hanem múzeumi verseny, de mindenki víg volt, mert,
hogy sikere volt a frissen sült, finom, puha verőcésnek, amit a
múzeumbarátok és támogatók aznap délelőtt sütöttek a múzeumban
és otthon: Borsi Károlyné, Csatári Teréz, Diósné Sántha Mária, Elek
Lajosné, Dr. Nagy Lászlóné, Papp Ferencné, Váradi Andrásné. Kiss
Anikó és Lengyel Lajosné pedig citromos teát főztek. Köszönet
Nekik! E különleges és bőséges vendéglátás után következett a
verseny legizgalmasabb, várva várt eseménye, az eredményhirdetés.
S mi sem bizonyítja jobban a tanulók alapos felkészülését, tudását,
hogy alig 1-2 pont különbség választotta el a helyezetteket, a
helyezést el nem érőktől. A 3-4. osztályosok versenyén a zsűri elnöke: Baloghné Berényi Erzsébet igazgatónő, a zsűri tagjai: Petri
Lászlóné és Szűcs Ferencné tanítónők voltak. Az eredmények a
következőképpen alakultak:
I. helyezést értek el: Ignácz Dóra és Kovács Laura 4. a. osztályos
ta-nulók, Ványai Ambrus Általános Iskola. Felkészítő tanítójuk:
Kovácsné Mándoki Katalin
II. helyezést értek el: Kis Fanni és Rózsa Anita 4. b. osztályos tanulók,
Ványai Ambrus Általános Iskola. Felkészítő tanítójuk: Kárpáti Zoltán
III. helyezést értek el: Berczi Balázs és Varga Márton 3. c. osztályos
tanulók, Ványai Ambrus Általános Iskola. Felkészítő tanítójuk:
Tóbiás Gáborné
Dicséret illeti még: Nagy Endrét és Prokics Lászlót, a Ványai Ambrus
Általános Iskola 4. b. osztályos tanulóit. Béni Bettinát, Kónya Sárát,
Laskai Annát és Takács Annát, a Szügyi Dániel Református Általános
Iskola 4. osztályos tanulóit.

A felső tagozatosok és középiskolások versenyén a bírálóbizottság
tagjai már 6. éve végzik lelkesen értékelő munkájukat. A zsűri elnöke:
Dr. Ágoston Sándor, a zsűri tagjai: Dr. Ágoston Sándorné és Pihurik
Katalin magyartanárok, Vargáné Molnár Tünde némettanár (ő az idén
volt először zsűritag).
Az eredmények: Az 5-6. osztályosok közül:
I. helyezést értek el: Ferencz Hanna és Pesztránszki Laura 5. c. osztályos tanulók. Ványai Ambrus Általános Iskola. Felkészítő tanáruk:
Majoros Rita
II. helyezést értek el: Juhász Evelin és Nemes Enikő 5. a osztályos
tanulók. Ványai Ambrus Általános Iskola. Felkészítő tanáruk: Tóth
Annamária
III. helyezést értek el: Faragó Nikolett és Takács Anna 6. b. osztályos
tanulók. Ványai Ambrus Általános Iskola. Felkészítő tanáruk:
Urbanovich Andrásné
Dicséret illeti még: Szatmári Zsoltot és Zima Pétert, a Ványai Ambrus
Általános Iskola 5. c. osztályos tanulóit. Gyányi Pannát és Szabó
Noét, a Szügyi Dániel Református Általános Iskola 5. osztályos tanulóit.
Az eredmények a 7-8. osztályos tanulók közül:
I. helyezést értek el: Oros Krisztina Brenda és Takács Erika 8. c osztályos tanulók. Ványai Ambrus Általános Iskola. Felkészítő tanáruk:
Czudorné Bukva Róza
II. helyezést értek el: Török István 8. c., Török Ádám 6. b. és Szabó
Attila 5. Ványai Ambrus Általános Iskola tanulói. Felkészítő tanáraik:
Czudorné Bukva Róza, Urbanovich Andrásné, Tóth Annamária
III. helyezést értek el: Horváth Zsófia és Nagy Emese 7. a. osztályos
tanulók. Ványai Ambrus Általános Iskola. Felkészítő tanáruk:
Czudorné Bukva Róza
Dicséretet érdemelnek: Földi Blanka és Papp Ákos, a Szügyi Dániel
Református Általános Iskola 7. osztályos tanulói.
A középiskolások eredményei:
I. helyezést értek el: Béni Brigitta 11. b. és Gyányi Petra 10. b. osztályos tanulók. Péter András Gimnázium Felkészítő tanáruk:
Dr. Berkéné Dr. Sajti Ilona
II. helyezést értek el: Bakó Doroti Anita és Buzás Brigitta a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény tanulói. Felkészítő tanáruk: Schwarz
Júlia
III. helyezést értek el: Kanó Stefánia és Mészáros Ramóna a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény tanulói.
Gratulálunk a győzteseknek és felkészítő tanítóiknak, tanáraiknak! Továbbra is ilyen sikeresek legyenek! A versenyre benevezett
tanulók mindegyike emléklapot kapott. A döntőbe jutottak ezen kívül
még 1 db színes ceruzát és 1 db dévaványai képeslapot is kaptak. A
helyezést elért tanulók az oklevél mellé egynapos kirándulást is
nyertek, melynek útvonala: Karcag – Hortobágy. A második és harmadik helyezettek pedig egy túzoktelepi kiránduláson vehettek részt.
Köszönet a tanulóknak, hogy ilyen nagy számmal és lelkesedéssel
vettek részt a versenyen, s reméljük, más versenyeinkre is beneveznek, máskor is találkozhatunk velük. Külön dicséretben
részesítjük azokat a tanulókat, akik már több éve mindig részt vesznek
a Kazinczy-anyanyelvi versenyen: Kanó Stefánia, Kónya Andrea,
Béni Brigitta, Takács Erika. De köszönet illeti a szülőket,
nagyszülőket, pedagógusokat is, akik segítették, biztatták a
versenyzőket. Köszönjük a múzeumnak és a múzeumbarátoknak is
szervező, segítő munkájukat. Köszönjük Dévaványa Város
Képviselő-testületének az anyagi támogatást és a jutalomkirándulásra
az autóbusz biztosítását. Köszönöm a feladatokat összeállító kollégáimnak és Sándor Tünde múzeumpedagógusnak fáradhatatlan,
lelkiismeretes szervező munkáját. Köszönetet érdemelnek: Murányi
Magdolna, a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója és Tóbiás Gáborné, a Dévaványai Múzeumbarátok Körének
elnöke, akik évek óta segítik a Kazinczy-anyanyelvi verseny megrendezését.
A tájékoztatást írta: Váradi Andrásné, a Dévaványai
Múzeumbarátok Köre vezetőségének tagja, a vetélkedő főszervezője
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Művelődési ház hírei
„Virágos kert – virágos udvar”
Tisztelt Lakosok, kerttulajdonosok!
Az elmúlt évekhez hasonlóan, szeptember hónapban ismét
megrendezésre kerül a Betakarítási ünnep. Ezen a napon kiállítást
is rendezünk, ahol bemutatjuk a település szép, virágos kertjeit,
udvarait - fotókon keresztül.
Már most várjuk azoknak a lakosoknak a jelentkezését, akik
szívesen megmutatnák kertjüket, udvarukat.
Lehet jelentkezni, nevezni! Határidő: Július 10. Lehet ez a jelentkezés előbb is, egy-egy különleges cserje, virág, fa virágzása
idején. A tulajdonosoknál udvarlátogatásra és fotózásra kerül sor,
előzetes egyeztetés alapján. A kerttulajdonosok elismerő címben
részesülnek, amit az ünnepség
napján vehetnek át.
Érdeklődni: 66/483-051-es telefonon, vagy Balogh Aranka
szervezőnél a művelődési házban.
„Értékeink – emlékeink” címmel
Anyagot gyűjtök a városnapon megrendezésre kerülő kiállításhoz,
melyhez a kedves lakosok közreműködését, ajánlását szeretném
kérni.
Olyan személyes dolgokra gondolok, amelyek értéket képviselnek: mind régiségével, mind egyediségével, ízlés világában, saját
készítésében stb. Lehet ez pl. szalvéta gyűjtemény, fafaragás,
festett kép, varrott, hímzett alkotás.
A gyermekek számára egy külön rész lesz látogatható, ahová
„retro” játékokat várunk a bemutatóra.
A kiállítás július 11-én, 12-én és 13-án lesz látható.
Érdeklődni: 66/483-051-es telefonon vagy Balogh Aranka
szervezőnél a művelődési házban.
SZÍNHáZ KEDVELŐK fIgYELMÉBE!!!
BUDAVÁRI PALOTAKONCERT 2014. 08.09. 20:30
Ebben az évben is megrendezésre kerül a tavaly nagy sikerrel bemutatott operett-gála. A helyszín ezúttal is a gyönyörű Budai Vár
Oroszlános Udvara!
A programban a legnevesebb operett szerzők, Kálmán Imre, Lehár
Ferenc, Johann Strauss, Ábrahám Pál, Huszka Jenő, Kacsóh Pongrác, Szirmai Albert, Fényes Szabolcs, Zerkovitz Béla legismertebb művei szólalnak meg, mint például a Marica grófnő,
Csárdáskirálynő, Mária főhadnagy, Bál a Savoyban, Viktória,
Cirkuszhercegnő, A Bajadér, A víg özvegy, A mosoly országa,
Denevér, Giuditta, Luxemburg grófja, Mágnás Miska, Csókos
asszony, Ördögölő Józsiás.
Szereplők: Brasch Bence, Dancs Annamari, Faragó András, Dolhai Attila, Oszvald Marika, Kállay Bori, Kerényi Miklós Máté stb.
Amennyiben igény merül fel a lakosság részéről erre a programra,
úgy kérem, jelezzék (jelezzétek) és kellő jelentkező esetén csoportos utat szervezünk! Érdeklődni lehet: tel: 66/483-051, vagy
Balogh Aranka művelődésszervezőnél a művelődési házban
Kihívás napja
DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata az idei évben is benevezett
a KIHÍVÁS NAPJA országos játékba - a teljesítés eredménye
rajtunk múlt!!!
V. Kategória i. helyezés
Reggel nyolc órától este nyolc óráig, az óvodások, az általános
iskolások, középiskolások valamint a gondozott, a nyugdíjas korúak is részt vettek a napi sporteseményekben, valamint a civilek,

a szakosztályok, a munkahelyek is „ráerősítettek” a minél jobb
eredmény eléréséhez. A Ványai Ambrus Általános Iskola tanítás
nélküli napján a sportolásé volt a „főszerep”. Az időjárás is kegyes
volt - a bérelt vízifoci pályán állandó volt a jelenlét, úgyszintén az
óriás csúszdán és ugrálón, ami a művelődési ház udvarán lett elhelyezve. Lehetett úszni a strandon, aerobikozni, birkózni, futni,
sorversenyeken részt venni stb. Az esti kerékpározás felülmúlta a
várakozásunkat, az összefogásoknak köszönhetően 120-an vágtak
neki Réhelynek.
KÖSZÖNJÜK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK, JÁTÉKOSNAK,
SEGÍTŐNEK, A NAP FOLYAMÁN NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNYÉT, KITARTÁSÁT! Rendőrségnek-polgárőrségnek a
futáshoz, kerékpározáshoz a felvezetést, a felügyelést!
Jövőre ismét találkozunk!
szervezők
a MaMMa MIa!
musical az ABBA svéd pop/dance együttes slágereire íródott.
A Mamma Mia! musicalt eddig 14 nyelvre fordították le. Világszerte több mint 54 millióan látták a produkciót, rekorder lett a
legrövidebb idő alatt a legtöbb városban bemutatott musicalek
között.
A musical zenéjét kizárólag ABBA-dalok alkotják, és a darab címe
is az egyik elhangzó sláger címe lett.
oKTóber 24-i előadásra lehet jegyet igényelni a művelődési
háznál. Jegy árak: 3200.-, 4700.-Ft
Fizetési határidő: Június 12.

Szent István napi
vigasságok

2014. augusztus 20.
Program előzetes:
14 óra Makro Fotókiállítás megnyitója
Helyszín: Művelődési ház
15 óra Családi nap
Helyszín: múzeum
Program:
- Lepénytől a kenyérig, konyhatörténeti kiállítás
megnyitó
- játékos családi vetélkedő, népdal, népzene, néptánc
bemutató
- 16 óra a Vagabanda “VáSárI forgatag”
góLyaLábas, óriásbábos eLőadása éLőzenéVeL
A délután folyamán:
- sétakocsikázás, íjászat, kézműves- és játékudvar a
gyermekeknek
- büfé, pattogatott kukorica, vásári cukorka és
mézeskalács, vattacukor, főttkukorica, jégkása, lufi és
világítós és egyéb játékok vásárolhatók a helyszínen
20 óra Meglepetés műsor
Helyszín: Művelődési ház
21 Tűzijáték
Helyszín: Főtér
Pontos program a következő
lapszámokban, ill. plakátokon!
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Művészeti iskola hírei
Ezúton szeretnénk tájékoztatni kedves lakos társainkat,
művészeti iskolánk tanulóinak a tavasz folyamán elért eredményeiről, hogy az öröm minél több mindenkié legyen, és
közösen lehessünk Rájuk és Tanáraikra büszkék.
SzínjáTék TanSzak mEgméRETTETéSEinEk EREdményEi
V. Országos drámajáték – Színjátékverseny
i. korcsoport: „Csak csajok” – i. helyezés
ii. korcsoport: „Színpad szövetsége” – ii. helyezés
Improvizációs - Színjátékfesztivál
„Csak Csajok’’ csoport ii. helyezést.
Weörös Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál
Eredmény, elődöntő
déva dráma Csoport – döntőbe jutás
Ványai művészeti Csoport – döntőbe jutás
Döntő eredménye:
déva dráma Csoport – arany
Ványai művészeti Csoport – arany
Továbbá: a Ványai művészeti Csoport - bejutott az országos
gálára
Felkészítő tanáruk: Boldis julianna

dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása
című nTp-ami -13 kódjelű felhívásra
pályázatunkat támogatásra méltónak találták.
Programunk címe: „Grimm meséken alapuló műhelyfoglalkozások” melyben iskolánk színjáték és
képzőművészeti tanszakán tanuló diákok és tanáraik vettek részt aktívan.
a program zárására ezúton hívunk meg minden kedves érdeklődőt:

népzEnE TanSzakunk mEgméRETTETéSEinEk EREdményEi
XVII. Országos Népzenei Minősítő
Sóvirág Citerazenekar – arany minősítés
Felkészítő tanáruk: Erdei attila
dévaványai Húrszaggatók - Ezüstminősítés
Térségi kategória
Bokrétás énekegyüttes – kiváló minősítés
gyöngyök énekegyüttes – kiváló minősítés
Felkészítő tanáruk: Erdeiné mucsi márta
TáRSaSTánC TanSzakunk mEgméRETTETéSEinEk EREdményEi
V. Napfény Társastánc Fesztivál – Szeged
„Ványai művészeti csoport” – két arany és egy ezüst (három
koreográfia)
Felkészítő tanáruk: perei ágnes
Tanulóink közreműködtek
Festészet tanszakos tanulóink dekorációkat készítettek a kossuth utcai óvodás gyermekeknek, mesefigurákkal színesítették
az épület belső falait és az ott „lakók” mindennapjait.
Felkészítő tanáruk: Laskai Tibor
Klarinét és rézfúvós tanszakos diákjaink a Szolnoki
zeneiskolában voltak vendégek, hangversenyen játszottak a
közönség örömére.
Felkészítő tanáraik: kiss Bálint és Schwarcz istván
Népi vonósaink a gyomaendrődi járási Hivatalban muzsikáltak, a munkaügyi központ megyei rendezvényén.
Felkészítő tanáruk: Erdeiné mucsi márta
minden tanulónknak szívből gratulálunk sikeres
munkájukhoz, és köszönjük, hogy jó hírünket viszik az ország
minden részébe!
Felkészítő tanáraiknak pedig további eredményes munkát
kívánunk!
iskolánk pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő intézet
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett
Tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal
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Felhívás

Magyarországon a daganatos betegségek miatti halálozás a szív- és
érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok. Évente mintegy 34000 személy halálát okozzák különböző daganatok, ami napi
93 halálesetet jelent. A nők körében a leggyakoribb tumor az emlőrák, országosan évi kb. 7300 új megbetegedést fedeznek fel, s hozzávetőlegesen 2400 az ebből adódó halálozás. Ugyancsak jelentős
esetszámmal, évi több mint 1100 új esettel fordul elő a méhnyak rák,
a megbetegedés miatti halálozás pedig meghaladja az 500-at.
E két daganatfajta értelmetlenül szedi áldozatait, időben felfedezve
az elváltozást, a női életek megmenthetőek lennének. A terápia annál
eredményesebb, minél kisebb az elpusztítandó daganat tömege,
minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Erre legalkalmasabb a szűrővizsgálat, hiszen képes a kezdeti stádiumú daganat, sokszor a rákot megelőző állapot észlelésére is.
A Kormány 2001-ben népegészségügyi programot hirdetett annak
érdekében, hogy e súlyos betegségek halálozási arányát lényegesen
csökkentse. Az elmúlt időszakban a meghívottaknak egyre növekvő,
de még koránt sem elvárt hányada élt a szűrés lehetőségével.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szervezett szűrésekben
meghívással való részvétel ingyenes. Kérjük, éljen a felkínált
lehetőséggel, és saját egészsége érdekében vegyen részt a szervezett
szűrési programban!
Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Folkműhely

2014 április 26-án egyesületünk felnőtt csoportjai megmérettették magukat a
XVII .Országos Népzenei Minősítőn.
Zsombékos Citerazenekar országos kategóriában „Ezüst”
minősítést ért el
Művészeti vezetőjük : Erdei Attila
A Boróka Énekegyüttes Térségi kategóriában „Kiváló”
minősítést kapott
Művészeti vezetőjük : Erdeiné Mucsi Márta

Rekultiváció:
elindultak a gépek

Kivitelezési szakaszba ért a Délkelet-Alföld nagy
környezetvédelmi beruházása, elindultak a
munkagépek a bezárt települési szilárdhulladék-lerakókon. A
következő hónapokban a korábban bezárt szeméttelepek sorsát rendezi a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
(DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás.
A kivitelezők a szabályoknak megfelelően átvették a
munkaterületeket. Első lépésként minden telepen a növényzet irtására
kerül sor. Ezután következhetnek a bontási munkák, aminek során az
egyes hulladéklerakók esetében a funkciójukat vesztett létesítményeket, berendezéseket számolják fel. Szükség esetén a lerakó
megközelítéséhez az út helyreállítására kerül sor, hogy a nehézgépjárművek akadály nélkül a helyszínre juthassanak. A hulladék rendezésének megkezdése előtt rágcsálóirtás elvégzése, valamint a
kiindulási állapot geodéziai felmérése, a hulladéktest pontos
felmérése szükséges. A bozót- és gyomirtást követően a kitűzött
rekultivációs sarokpontok által meghatározott területre (depónia)
hordják be a hulladékot. A terület többi részén (azaz a tervezett depónia területén kívülre eső) szétszórt hulladékot összegyűjtik, és a
kijelölt területre rendezik. Az esetlegesen felszínre kerülő veszélyes
hulladékokat elkülönítik, és a megfelelő helyre szállítják.
Dévaványán mintegy 9 ezer négyzetméternyi területet rekultiválnak.
A megvalósítási időszak vége: 2015. június 30.
A térségi szintű rekultivációs programban 71 település összesen 76
db hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg a Társulás, ebből
39 db-ot az I. ütemben, melynek bruttó összköltsége 5.257.944.681
Ft, melyet teljes mértékben pályázati forrás fedez.
DAREH Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel.: 06 (68) 413-022/106, 06 (68) 413-022/135, Fax: 06 (68) 473-806

www.dareh.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

Meghívó
a budapesti ARCO Kamarazenekar
2014. június 28-án (szombaton) este 7
órakor,
a református templomban tartandó
hangversenyére
Műsorterv:
Vivaldi, Antonio: F-dúr concerto 3 hegedűre
Szólót játszanak: Gergely Boglárka,
Novákné Fazekas Ildikó, Őri Annamária
Csajkovszkij, P.I.: Rokokó variációk gordonkára és zenekarra
Szólista: Bereczky Sámuel
Csajkovszkij, P. I.: Vonósszerenád
Művészeti vezető, koncertmester: Novákné Fazekas Ildikó
Vezényel: Victor András
Mindenkit szeretettel várunk!
DÉVAVÁNYAI KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
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Ballagás 2014.

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény dévaványai oktatási egységében 2014. április 30-án 33 szakmunkás (hegesztő, eladó, fodrász) és 15 érettségire készülő
végzős diák ballagott. Számukra is elérkezett a várva nap, ballagásuk napja. Arcukon öröm, csodálkozás, meglepődés váltakozott, mint akik nem tudják elhinni, hogy így rohan az idő.
Pedig elszálltak a szinte gondtalan diákévek!
E tanévben gimnazistáink közül először kapnak oklevelet az
utazás & turizmus szakon végzett tanulók. Ők nem csupán
elméleti, hanem gyakorlati helyeken is kiérdemelték ezt a bizonyítványt, amit reméljük, hasznosíthatnak majd későbbi pályájuk során. Szakmunkás tanulóink valamennyien töltöttek
hosszabb – rövidebb időt a vállalkozói szférában gyakorlatokon, ahová egy hónap múlva, vizsgáik után már nem tanulóként, hanem munkavállalóként lépnek majd be.
A nevelőtestület és az alsóbb éves diákok nevében a ballagási
ünnepségen Szlota József intézményvezető helyettes köszöntötte a tanulókat, a nevelőtestület és az alsóbb évesek búcsúztató szavait tolmácsolva a ballagóknak. A végzősök nevében
Novák Enikő szólt az ünneplőkhöz, s búcsúzott az iskolától,
iskolatársaktól, barátoktól.
Immár negyedik éve talán legszebb pillanata a ballagási ünnepségnek a ’Farkas Ildikó Díj’ átadása, melyet az idei
tanévben Novák Enikő kapott, kimagasló közösségi
munkájáért. A Túrér Partja Alapítvány könyvjutalommal ismerte el a tanulmányi és közösségi munkában, versenyeken
való részvételben kimagasló teljesítményt nyújtó tanulókat:
Hermeczi Anikót, Tóth Norbertet, Szőts Evelint, Török Bettinát, Herda Dávidot és Szőllősi Bálintot.
Minden ballagónak Cristian Ron szavaival kívánunk eredményes vizsgákat az elkövetkező hetekben, majd további
életükre jó egészséget, személyes boldogságot és szakmai sikereket!
"Merj álmodni, mert az álmok álmodói meglátják a holnapot.
Merj kívánni, mert a kívánság a remény forrása, s a remény
éltet bennünket.
Merj nyúlni olyan dolgokért, amit senki más nem lát.
Ne félj olyat látni, amit senki más nem lát.
Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel,
mások is ezekben fognak hinni.
Higgy a csodában, mert teli van vele az élet.
De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban...
mert odabenn, a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény,
a szeretet és a holnap álmai."
FARKAS ILDIKÓ EMLÉKKERT avatása
Immár negyedik éve, hogy iskolánk Túrér Partja Alapítványa
’Farkas Ildikó Díjjal’ tünteti ki a középiskolai tanulmányaik
alatt kimagasló teljesítményeket felmutató diákokat.
Szeretett kolléganőnk, Farkas Ildikó emlékére az iskola főbejárata előtt emlékkertet alakítottunk ki, melyet minden év ballagási ünnepségein, a díj átadásakor tovább bővítünk majd.
A kert avatására 2014. április 30-án került sor, a ballagási ünnepség keretében. Az idei év díjazott tanulója, Novák Enikő
mellett az előző évek Farkas Ildikó díjas végzősei, Farkas
Péter, Szarka Natália, Tóth Valéria, illetve képviselőik
helyezték el az emlékezés virágait a kis barkafa mellett,
melyet Farkas Ildikó osztálya ültetett ballagásuk évében. Farmasi Fanni az átadás tiszteletére Juhász Gyula Credójának
szavait idézte:
„Érzed-e, testvér, néha szédülettel
És áhítattal a csodát, hogy élsz itt,
Hogy veled együtt világok kerengnek,
S hogy velük együtt néked is a vég int.
Megállsz-e néha az örök sodorban,

Mely halni visz, mint az örvény a rózsát,
És érzed-e, míg hull a homokóra,
Hogy mosolyog az örökkévalóság.”
Az avató-ballagási ünnepség során nagy, kövér könnycseppeket hullatott ránk az ég is… ez a rendezvényt azonban
távolról sem zavarva meg, inkább emlékeztette szívünket,
lelkünket az idézet szavainak súlyára… ahogyan a búcsúzóul
felengedett léggömbök közül egy lemaradó, hosszabban búcsút-intő, még egyszer az ünneplő, emlékező sokaságra
visszapillantó is…
Így álltunk meg e napon az örök sodorban, s láttuk a csodát, s
visszaintett számunkra az ég is, s mosolygott ránk az örökkévalóság.
Reméljük, örök lesz kertünk is, a minket követő évfolyamok,
generációk tovább emlékeznek rózsafák, virágok, növények
ültetésével. Hiszen már most, a mostani megemlékezők is
sokan vagyunk, akik ismertük Ildikót, de azok is egyre többen
vannak, s lesznek, akik személyesen ugyan nem ismerték Őt,
de tudják: személye, munkája, szeretete, elhivatottsága örökre
e közösség, ez iskola része marad: a Róla elnevezett emlékteremmel, a folyosón elhelyezett emléktáblával, a most felavatott emlékkerttel.
Köszönettel tartozunk Ildikó szüleinek a ’Farkas Ildikó Díj’
megalapításáért mindannyian, az emlékezők, a nevelőtestület
tagjai, illetve köszönetet mondunk a kert kialakításában
közreműködőknek:
a Túrér Partja Alapítvány elnökének, Pocsai Istvánnénak és
az ültetésben, kertápolásban közreműködő panziós diákjainak
és Lövei Sándornénak, Vas Bálintnénak, Zeller Sándornénak
és Balogh Gyulának, a kert tervezését, a növények beszerzését
segítő Balogh Ildikónak és a Frézia Virágüzletnek, az emlékkő
és tábla elkészítéséért Vargáné Molnár Tündének és Nagy
Gábornak, az emléklapok kivitelezéséért Földi Zoltánnak. A
mindezekért végtelenül hálás, s minden, név szerint nem említett közreműködőnek, emlékezőnek is köszönetet mondó:
Tóth Erika, egységvezető

Múzeumi jutalom kirándulás
a VI. Kazinczy-anyanyelvi verseny
helyezettjei számára
A verseny II. és III. helyezettjei jutalom kiránduláson vehettek részt a Réhelyi Látogatóközpontban.
2014. május 19-én reggel, szép napsütéses időben indultunk a múzeumból az önkormányzat kis buszával.
Szélné Sándor Katika néni és Janó Gizike várt bennünket.
Először a kiállítást tekintettük meg Katika néni tárlat
vezetésével. Elmesélte, hogyan éltek az emberek a mocsaras Sárréten. Megtudtuk, hogy Dévaványa területén
éltek nádi farkasok.
Azután gyönyörködhettünk a Túzok az év madara rajzpályázat alkotásaiban.
Filmvetítésen megismerkedtünk a túzokok életével.
Ezután Gizike vezetésével sétát tettünk a kilátóhoz.
Meglestük a túzokokat.
Megnéztük a kihelyezett madárodúkat is. Sok hasznos ismerettel lettünk gazdagabbak.
Végül birkákat etettünk.
Köszönjük Katika néninek és Gizikének a szép délelőttöt.
Köszönjük a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjtemény és a Dévaványai Múzeumbarátok Körének az
élményekben gazdag kirándulást.
A gyerekek és a szervezők
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TÁMOP

6.1.2-11/1-2012-1128
A projekt címe: „Egész nap egészségesen – egészségnevelés a bölcsődés, óvodás gyermekek és szüleik körében”
A „Hétszínvirág” Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért fenti nyertes pályázata megvalósítási folyamatában van.
A pályázaton alapítványunk 9.767.640,- Ft-ot nyert. A megvalósítási időszak 2013. november 1-től 2014. augusztus 31-ig tart.
A programok szervezése a fentiek szellemében valósult eddig meg:
Beindult 2013. év november hónapjától a zenés, mozgásos torna,
melyet minden pénteken este 17.30-tól látogathatnak az érdeklődők
a Körösladányi úti tornateremben.
2013 november és december hónapjában sor került a gyermek életmentő képzésre a Hajós utcai óvodában, melyen 25 fő vett részt. A
képzés hasznos, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtott a gyermekekkel kapcsolatos segítségadás, újraélesztés terén a részvevők
számára.
2013 decemberében élvezetes előadáson vehettek részt az érdeklődők, amelyen a gyógynövények fontosságáról, felhasználásukról
kaphattak tájékoztatást Cs. Nagy Ágnes előadótól. Végül teakóstolóval zárult a rendezvény, s vásárolhattak az előadó által hozott gyógynövénykészítményekből.
2014 januárjában rendeztük meg a Gyermekek evészavarai című
előadást is, melyen D. Nagy Anikó klinikai szakpszichológus látta el
fontos ismeretekkel a hallgatóságot, adott hasznos tanácsokat a
felmerült és hozzá érkezett kérdésekre.
2014 februárjában a só és energia bevitelről kaptak tájékoztatót
„Táplálkozzunk egészségesen, egészségeset” címmel Gyányi Ditta
dietetikustól. Előadásában szemléletes diavetítéssel is érzékelhették
a helyes táplálkozással kapcsolatos információkat. Az előadás a reformkonyha jellegzetes hozzávalóiból készült sós és édes sütemények
kóstolásával zárult.
Március végén került sor a Süssünk, süssünk valamit! című
előadásra, melyet Szalai Ilona dietetikus tartott. A különböző lisztfajtákról, a cukorhasználatról adott széleskörű tájékoztatást. Hasznos
tippeket kaphattunk a felhasználással kapcsolatosan, valamint arról,
hogyan tudjuk beépíteni mindennapi étkezésünkbe. A cukorbetegek
interaktív módon, vagy egyénileg is kérhették a szakember tanácsát.
Az előadásokra a DÁMK Művelődési Ház Hangversenytermében
került sor.
2014 áprilisában került sor Frankó Tünde kineziológus által tartott
interaktív tanácsadásra. Az előadások alkalmával az érdeklődők bepillantást nyerhettek a kineziológia által alkalmazott módszerekbe.
Hasznos tanácsokat kaptak arra vonatkozólag, hogy miként lehet
családi, emberi kapcsolatainkat sokkal pozitívabban megélni; a konfliktusok kezelésénél milyen fontos tényezőket vegyünk figyelembe

Nyugdíjas hírek

annak érdekében, hogy jó irányba terelődjön a kapcsolat. Fontos,
hogy oldódjanak a feszültségek, félelmek, hiszen a feldolgozatlan
lelki problémák idővel testünk egészségének romlásához vezethetnek.
A tanácsadáson folyamatosan feltehették kérdéseiket az érdeklődők,
s kaptak választ gondjaik megoldására.
2014. május 10-én került sor az ultrahangos és biorezonanciás állapotfelmérésre, melyre folyamatosan jelentkezhettek az érdeklődők.
Radiológus szakorvos és gyógyszerész végzettségű szakemberek fogadták az állapotfelmérésre jelentkezőket.
A projekt megvalósítása alatt március 27-én monitoring vizsgálat
volt alapítványunknál, melyen nagyon pozitív véleményt kaptunk az
ellenőrzést végző szakembertől.
A pályázat tárgyi eszközeink bővítéséhez is segítséget ad, ennek
kapcsán megrendeltük, és leszállították számunkra a tornaszereket és
a konyhai eszközöket, valamint a túrázáshoz szükséges eszközöket.
Az egészségügyi szűrővizsgálatokhoz a műszereket is sikerült
határidőre beszereznünk.
A projektben meghatározottak szerint egészségtervet kellett
készítenünk, mely fenntarthatóságot is biztosít a tervben foglaltaknak.
Az egészségtervet az óvodás és bölcsődés gyerekek szüleinek
kérdőíves megkeresése, az azokon adott válaszaik alapján állítottuk
össze.
Alapítványunk rendelkezik egészségtervvel, mely 3 évre készült.
A hátralévő időszakban az alábbi tevékenységek várják az óvodás
és bölcsődés gyermekeket szüleikkel együtt:
- Kerékpártúra a Túzoktelepről Gabonásba, s vissza
- Egészségnap – melyen belül további egészségügyi szűrések várják az érdeklődőket, pl.: anyajegyszűrés, szájüregi szűrés, egészséges
ételek kóstolása, mozgásos játékok, stb.
- Egészséghét – mely az egészséges ételek, italok fogyasztásának
propagálását tűzte ki célul,
- Kirándulás, túra a hegyekbe
- Vízhez szoktatás – és
- Lovas tábor – a tanköteles korú gyerekek körében.
A programokról folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, személyes
szórólap átadásával, óriásplakátokkal, kiadványokkal, újságcikkekkel.
Bízunk benne, hogy a számtalan program hozzájárul ahhoz, hogy
az intézményünkbe járó gyermekek, s szüleik pozitív tapasztalatokkal
gazdagodjanak. Reméljük közvetlenül, illetve közvetve sikerül életminőségüket javítani, egészségi állapotukat fenntartani, vagy javítani
a programok által kínált lehetőségekkel.
vezetőség

2014. április 26. Füzesgyarmaton voltunk baráti találkozáson, nagyon jól sikerült a bemutatkozásunk. Elsőként Adamik János lépett fel, majd az énekkar
műsora következett, és mindezek után Balogh Gyuláné és Farmasi Lajosné
előadása zárta a színvonalas kis műsorunkat, melyet a közönség nagy tapssal
köszönt meg.
2014. május 1-jén megtartottuk az anyák napi megemlékezésünket. Senki nem
távozott éhesen, a kedves vendégek fogyaszthattak sült szalonnát, göcsörit, és
desszertként palacsintát. A délután nagyon jó hangulatban telt közös énekkel
és tánccal. Ezúton szeretnénk megköszönni Tánczos Lászlónak a szalonnát.
2014. május 3. Köröstarcsán vettünk részt egy baráti találkozón. A kedves
megjelent vendégeket a tarcsai mazsorett csoport színvonalas műsora
szórakoztatta. Ezt követően lépett fel a dévaványai csoportból Balogh Gyuláné
és Farmasi Lajosné, akik ének műsorukkal kápráztatták el a közönséget.
Előadásra került Papp Károly, Papp Károlyné, Vasas Imre jelenete. Nagy sikert
aratott a két koma és az internet című kabaré, Papp Károly és Farmasi András
előadásában. Végül, de nem utolsó sorban az énekkar színvonalas műsora
kápráztatta el a közönséget.
Vasas Imre elnök

Majális az Autós csárdánál

2014. május 2-3-án került megrendezésre a városi
majális az Autós Csárdánál. Szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez: Dévaványa Város Önkormányzata, DÁMK Bereczki
Imre Helytörténeti Gyűjtemény, ifj. Bere Ferenc és
családja, Bere Csaba, Bere Magdolna és családja,
Zrena Jánosné és családja, ifj. Cserven Tibor, Cserven Alíz, Cserven István, Salánki Magdolna,
Baloghné Belanka Mária, Sándor Tünde, Beréné
Kéki Edit, Kiss Alexandra és az óvodás néptánccsoport, Mazsorett csoport, Koncz JózsefSzeghalom, Makra Ferenc Gyomaendrőd, Jakab
Gábor, Lánczi Patrik, Rimaszombati Róbert, Somogyi László, Szabó Béla-Ecsegfalva, Ifj. Varjú
Zoltán, Valach Gábor. Végül, de nem utolsó sorban
Papp Zoltán szakácsnak és a kiszolgáló személyzetnek!
Az Autós Csárda üzemeltetői:
Salánki Erzsébet, Bere Ferenc
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Ványai Ambrus Általános Iskola
alsós munkaközösség hírei:

A tavaszi időszakban is rengeteg program közül válogathattak
tanulóink. Rögtön a tavaszi szünet után (április 23- 25-ig) került
megrendezésre a Ványai Ambrus Napok programsorozata.
Az első délután kínálatában sportverseny, kirándulás,
kerékpártúra szerepelt. Minden résztvevő csapatot labdával jutalmaztunk.
A második napon egy négyfordulós Helytörténeti vetélkedő
döntőbe jutott csapatainak utolsó megmérettetése következett.
A 3. a osztályból a Főnixek, a 3. b – ből a Ványai Ambrus csapat,
a 3. c osztályból a Huszárok és az Okoskák, a 4. a -ból a Négyes
– mézes, a 4. b – ből a Ványai Zsenik mérték össze tudásukat a
Múzeumban.
Helyezések:
1. Huszárok: Feke Bence, Ignácz Tibor, Kocsis Lili, Varga Márton, 2. Okoskák: Kecse Sára, Nagy Vivien, Stranszki Brigitta,
Vakarcs Rózsa, 3. Ványai Zsenik: Kis Fanni, Rózsa Anita, Prokics László, Nagy Endre
Köszönjük a szervezők (Laskai Tiborné, Tóbiás Gáborné), a
felkészítők és a zsűri tagok munkáját!
A harmadik délután kézműveskedhettek, népi játékokat tanulhattak, az érdeklődők. Szórakoztató, élményekben gazdag délutánokat töltöttünk együtt a gyerekekkel. Köszönöm a
szervezők, kollégáim és az aktív segítőink munkáját!
Egész héten aktívan részt vettünk a Föld – napi rendezvénysorozat programjain is. Köszönjük a lelkes segítő
szülőknek, a résztvevő kollégáinknak a hozzájárulást, a szervezést és a sok- sok munkát, amivel egy- egy délután megpróbálták szebbé varázsolni iskolatelepeink udvarát.
A versmondó versenyünk első helyezettjei,Fehér Miklós 1.a,
Hermeczi Laura 1.b, Nagy Ferenc 2.b, Varga Márton, Vakarcs
Rózsa 3.c, Valach Levente 4.b, IV. 25-én Vésztőn, a Területi
versenyen is ügyesen képviselték iskolánkat. Gratulálunk nekik
és felkészítő tanítóiknak!
Számos rajzpályázatra neveztünk a tavaszi időszakban is.
Témáink: A tej, Zöldség – gyümölcs fogyasztás, Egészség
megőrzés, A víz, Húsvét, A méhek, Az év fája, madara, vadvirága, A mi utcánk, Mesevilág, Közlekedés
„ Álmodd meg! Rajzold le! Elkészítjük! c. internetes rajpályázaton Vakarcs Rózsa 3. c osztályos tanuló rajza valóban
megelevenedett. Munkáját a megálmodott ’zöld sáska’ élethű
bábfigurájával jutalmazták.
Nagy sikere volt a gyerekek körében a rendhagyó irodalom

A Hortobágyi Nemzeti Parkban jártunk

Minden évben a Kazinczy Anyanyelvi Verseny győztesei egész
napos kiránduláson vehetnek részt. Az úti cél mindig a verseny
témájával kapcsolatos hely.
Így jutottunk el a Hortobágyi Nemzeti Parkba.
Utunk első állomása a Karcagi Szélmalom volt. Az épület
forgótetőrésszel és négy széllapáttal készült. A lapátokat sajnos
nem láthattuk, mert most újítják fel azokat. A tornyos épületben
hat szintet lehet meredek lépcsőkön megmászni és megtekinteni
a technikatörténeti szempontból is egyedülálló szerkezetet és a
molnárok munkaeszközeit.
Innen a Hortobágyra mentünk. A Pásztormúzeum - nevéből
adódóan – a pásztorélet jellemzőit mutatja be élethű bábukkal,
élőképekkel.
A Körszínben a kézműves mesterségek életképszerű megjelenítését és a mesterek – szíjgyártó, fazekas, csizmadia, kovács,
kalapos, bognár, mézeskalács készítő – műhelyének korhűen
berendezett másait láthattuk.
Betértünk a híres Hortobágyi csárdába is, ahol nem a pintes
üvegek fenekére néztünk, hanem az itt berendezett kiállítást tekintettük meg. A régi képeslapokon feltárult előttünk a csárda és

órának. Megnézték a „Makrancoska” című mesejátékot.
Az utolsó héten újabb színházi meglepetéssel kedveskedünk
nekik.
Aktívan olvasnak továbbra is, akik bekapcsolódtak az
Olvasólámpa könyvtári olvasó vetélkedőbe.
Május 9–én, pénteken, mesemondóink Füzesgyarmaton, a Sárrét kis mesemondója területi versenyen bizonyították rátermettségüket. Laskai János 1.a, Földi Hédi 2.a, Nagy Vivien
Alexa 3. c, Nagy Norbert 4. a. Vivit különdíjjal jutalmazta a
zsűri. Gratulálunk nekik és felkészítőiknek!
Májusban folytatódott még a megyei versenyek sora. Sarkadon
jártunk, mesemondó, meseillusztráció készítő, meseíró
versenyen.
Mesemondóink: Magyar Csilla 2.c, Varga Márton 3.c, Nagy
Norbert 4.a. Meseíróink: Ladányi Valentina 4.a, Különdíj
Kovács Laura 4.a.10.helyezett lett. Gratulálunk nekik!
Meséjüket elküldtük Budapestre, a Szabó Ervin Könyvtár „Úgy
volt…” meseíró pályázatára is. Meseillusztráció készítőink:
Ladányi Levente 1.b, Szekeres Anett 3.b, Bogya Barbara 4.a
Nagyon sokan tanultak verset és mesét a Fekete István Vers és
prózamondó versenyre.
Ügyesen szerepeltek a Túzok telep Látogató Központjában
megrendezett versenyen. A rajzpályázatra is nagyon sokan
készítettek rajzot, közülük többen díjazottak lettek. Gratulálunk
nekik!
Az alsó tagozaton szinte minden osztály ünnepi műsorral kedveskedett az anyukáknak, anyák napja alkalmából
Kihívás napján az egész nap a mozgás, sportolás jegyében telt.
Az óvodások, leendő osztályfőnökeik meghívására újra ellátogathattak az iskolába.
A Teki –totósaink, a matematika levelezős versenyen arany
fokozatot szereztek.
A sportban is eredményesek tanulóink.
Sakk:
Feke
Nándor, Kajak:
Dékány Gergő,
Birkózás:
Herda Attila.
Az Országos
Diákolimpián
képviselik iskolánkat.
Tóbiás Gáborné
mk vezető
pásztorok múlt századi világa. Láttuk az ekhós szekeret, a kármentőt és az ivósarokban borozgató Jókai Mór és Móricz Zsigmond panoptikumi figuráit. Filmvetítést láttunk arról, hogyan
éltek a pásztorok, hogyan terelték, fogták be az állatokat. Mivel
múlatták az időt esténként a pásztortűz mellett. A fotófülkében
szűrben és kalapban fényképezkedtünk!
Délben – bár nem szerepelt programjaink között – kiadós zápor
zúdult a nyakunkba. Szerencsére utána kisütött a nap, s mi izgatottan indultunk a Hortobágy - Halastavi Kisvasúthoz. Ez az
egyetlen kisvasút Magyarországon, amely halas tavi
környezetben fut. A közel százéves tógazdaság vízrendszere,
tavai, növény- és állatvilága egyedülálló látványt nyújtottak. A
végállomáson leszállva egy rövid pallóúton gyalogosan végighaladva betekintőkről és magaslesről távcsövön keresztül is nézhettük az ember és a természet közös munkájának ezt a csodáját és
a színes madárvilágot.
Köszönjük a Dévaványai Múzeumbarátok Körének támogatását, az Önkormányzatnak az utaztatást, a múzeumnak, Sándor Tündikének ezt a jól megszervezett, gazdag programot nyújtó
kirándulást és élményekkel teli napot.
A kirándulók nevében: Pesztránszki Ferencné
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Barnabás nap

- Dr. Macalik Ernő erdélyi botanikus előadása az ismertebb

A RÉHELYI LÁTOGATÓKÖZPONTBAN.

- az Illatvarázskert gyógy- és fűszernövényei – botanikai

gyógynövényekről,

„ Fűben-fában orvosság…”
Június 7-én, szombaton 10 órai kezdettel, gyógynövényekkel kapcsolatos programjainkra várjuk nagy szeretettel az érdeklődőket a Körös-Maros Nemzeti Park
Réhelyi Látogatóközpontjában.
Programok:

séta, gyakorlati bemutató,
- kézműves tevékenység, teakóstolás, totó.
Kérjük az előzetes bejelentkezést a 06/66/483-083-as és a
06/30/445-2409-es telefonszámokon. A program min. 8 fő
részvételével indul.

Tavaszi kerékpártúrák

Április 12-én és május 10-én kerékpártúrát szerveztünk az
„Ismerd meg városunk határát” mottó jegyében.
Áprilisban a minden napos esők miatt kövesúton elérhető úti célt
választottunk, hiszen a földutak nem voltak kerékpározásra alkalmas állapotban. Ezen a szombaton is elég borús és hűvös idő volt,
ennek ellenére 12-en vállalkoztak, hogy velünk tartanak a KörösMaros Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontjába. Minden évben
vannak újdonságok odakint, amiket érdemes megnézni. Ezen a
napon a bemutató területen élő túzokok szívesen „produkálták”
magukat, udvaroltak, kellették magukat vagy éppen „vitatkoztak”
a látogatókkal. Megmásztuk a felújított kilátókat. A tanösvényen
haladtunk, amikor a bozótosból egy megriadt őz ugrott ki
közvetlenül mellettünk. Megnéztük a Látogatóközpont területén
élő állatokat (mangalicák, ludak, tyúkok, vadkacsák, csókák,
galambok és egyéb madarak). Nagy számban vannak odakint
juhok, szürke marhák, és az idegeneket gyanakodva figyelő bivalyok is. Feltérképeztük a puszta növényvilágát. A múzeumban Az
év madara kiállítást tekinthettük meg. Sok szép alkotás készült a
túzokokról, különböző technikákkal dolgoztak a pályázók. Összesen 770 pályázat érkezett 41 településről, az ország minden
részéből. A kiállítást június végéig nézhetik meg az érdeklődők.
Hazafelé két kitérőt is tettünk, először a Gabonási-kövesúton a
Lipcsey kopjafához mentünk el, majd a város határában
kialakításra kerülő horgásztavat jártuk körbe. Az ott dolgozó
önkéntesek már befejezték az aznapra tervezett munkájukat,
stégeket, fából készült pihenőket állítottak fel.
Május 10-én ismét kerékpározni indultunk, kellemesen meleg,
napos ám szeles időben. Az áprilisban meghirdetett útvonalon haladtunk. Most 18-an vettünk részt a határjárásban. A Köleshalmi

úton haladtunk a „Porkoláb tanyá”-hoz, ahol megismerhettük a
tanya és a korábban ott élők történetét. Megnéztük az ott tartott
állatokat, a lovak nagyon barátságosak voltak, szinte mindenki
megsimogatta őket. Kősziget felé vettük az irányt, de nem a
kövesúton, hanem a dűlő utakon keresztül. Régebben itt is több
tanya volt, és voltak köztünk, akik ezen a részen laktak, innen jártak be iskolába. A visszaemlékezésekből megismerhettük a régi
időket, hogyan éltek, mit csináltak akkor az emberek. Kőszigetet
hullámzó gabonatáblák és napraforgóvetések mellett elhaladva
értük el. Rövid pihenő és a gazdasági központtal kapcsolatos
élmények, történések meghallgatása után a Varsányháti dűlő felé
vettük utunkat. Megtudtuk, hogy hol volt egykoron a varsányháti
iskola, ahol ma már szántó van, csak az egyik oldalon lévő fasor
jelzi az egykori telekhatárt. Kéthalom felé haladva az egyik túrázó
kerékpárja defektet kapott, de volt köztünk, aki fel volt készülve
ilyen váratlan eseményre, így segíteni tudott. Kéthalommnál kettéoszlott a csapat, mert voltak, akik a kövesúton hazafelé vették
az irányt, míg a többiek a dűlőutakat választva még felfedeztek
egy kamillamezőt, ahol többen is szedtek belőle.
Utunk során sok helyen láttunk őzeket, nyulakat, ragadozó
madarakat. Többször is előfordult, hogy az őz az úton szemben
állt velünk és szinte az utolsó pillanatban ugrott be az út menti
bozótosba. Megesett az is, hogy a nyuszi akkor ugrott fel, amikor
a sort vezető kerékpáros mellé ért, nem kis meglepődést okozva
neki és a mögötte haladóknak. A Porkoláb tanya mellett értük el a
települést, ahol megtaláltuk azt a hatalmas nyárfát, amiről Imre
bácsi mesélt túránk első állomásán.
A zöldellő vetések, a sok tarka mezei virág, madárdal és a tiszta
levegő igazi kikapcsolódást nyújtott a hétköznapi benzingőzös
városi utak után. Következő túránkra is várunk minden kedves
érdeklődőt!
Dékányné Szalai Katalin és Elek Mária

Meghívó

Tüdőszűrés 2014.

2014. JÚNIUS 21-én
EGÉSZ NAPOS KERÉKPÁROS KIRÁNDULÁSRA
VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
Útvonal: Dévaványa – Ecsegfalva – Ecsegpuszta
Program:
08:30 A Református templom előtti parkolóból indulunk.
Ecsegfalváig az utat műúton tesszük meg, majd a Hortobágy-Berettyó jobb oldali gátján kerékpározva érjük el Dr.
Balogh János zoológus-ökológus professzor tiszteletére
kialakított emlékhelyet Ecsegpusztán.
11:00 Megérkezünk a helyszínre. Bográcsolunk, beszélgetünk, pihenünk.
15:00 Indulunk vissza Dévaványára.
Sáros utak esetén Gyomára kerekezünk át a HármasKöröshöz. Túravezető: Janóné Gizike
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ: Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány Irodában 66/483-062

Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése
alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a Megyei
Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi Tüdőgondozóba.
Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező esetén
maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk! A tüdőszűrés 40 éves kor felett
ingyenes, és beutaló nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt
1700.-Ft-ba kerül (melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és
háziorvosi beutaló szükséges. A vizsgálathoz szükséges iratok:
személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával! Szűrési napok: kedd, szerda és péntek.
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06 66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt
polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-062-es telefonszámon.
Munkatársak: Dékányné Szalai Katalin, Elek Mária
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Temetők és keresztek
c. dolgozat befejező része

Adatok a katolikus lelkek számáról
Források:
- Dokumentumok Dévaványa történetéhez -okl. 1548-1809.,
Dévaványai Hagyományőrző Egyesület, Dévaványa 2002.
- Dr. Bereczki Imre: A dévaványai katolikus egyház újjáalakulásának jegyzőkönyve 1790-91.
- Visitatio Canonica 1831. (fordította Dr. Bereczki Imre)
- Hystoria Domus
- Dévaványai Helytörténeti Gyűjteménye – 1. doboz
- Magyar Katolikus Lexikon
- Múlt évi iratok, Katolikus plebánia

Jegyzetek helyett
Mellőztem a lábjegyzetet, a felhasznált irodalom, okirat valamelyikében minden egyes adatot megtalálhat az olvasó.
A dolgozat gerincét az Egri Érseki Levéltárban 2012. július 20-án és
augusztus 30-án végzett kutatásaink alapján készített feljegyzések
adják. A kutatás csapatmunka volt, a csapat tagjai: Törőcsik Mária,
Tóth Istvánné és Gyuricza Máté, akinek külön köszönjük a kutatási
anyag kópiájának elkészítését.
Józsa László: Megszentelt kövek, kápolnák, szobrok, keresztek és
temetők Kunszentmártonban, EFO Kiadó és Nyomda, 1999.
Ábrahám Ildikó: „Útmenti keresztek” Szakdolgozat 1999.
www.plebaniahivatal.roszkenet.hu
Új Ember magazin – A kereszt felmagasztalása – összeállította Borbély László 2002. aug-szept. III. évf. 8-9. szám
Müller Péter: Kígyó és kereszt, Édesvíz Kiadó Budapest, 1992.
Dr. Bereczki Imre: Dévaványa helynevei
Hajdu József: Helytörténeti füzetek 1. Sárgult lapok üzenete
A dévaványai (róm.kat.) egyházközségben végzett Kánonszerű látogatás jegyzőkönyve Visitatio Canonica 1831. - fordította Dr. Bereczki
Imre
Városunk Gyomaendrőd, 2006. júniusi szám
Dévaványai Hírlap, 2009. július 3, 2009. június 5. és13.
Dévaványai Hírlap, 1934. 2.évf. 8. szám, 1937. 5. évf. 44. szám, 1941.
9. évf. 2. szám és 1941. 9. évf. 23. szám
Dévaványa Város Településfejlesztési koncepciója – Közhasználatú
zöld területek pl.: temetők (2011-2021.)
Érseki Levéltár Eger – iratszámok: 5252/1939., 309/1939., 1447/1896.,
87/1896.,1271/1896., 145/1896., 2/1890., 72/1890., 103./1895.,
2094/1895., 2462/1895., 1094/1879., 443/1879., 3686/1888., 1931/1888.,
2633/1889., 5269/1892., 5239/1904., 303/1861., 917/1888., 1051/1890.,
1627/1893., 3682/1882., 1660/1882., 305/1894., 1447/1896., 2861/1905.,
6225/1899., 4156/1904., 2227/1905., 3588/1892., 1643/1890.,
3588/1892., 1643/1890.

/Részlet TÓTHNÉ SERES ETELKA: Temetők és
keresztek Dévaványán c. dolgozatából. Dévaványa, 2012./
Anyagot gyűjtötte: Törőcsik Mária és Tóthné Seres Etelka;
Kópiákat készítette: Gyuricza Máté; Szerkesztette: Tóth
Veronika
Köszönetet mondunk Dévaványa Város Önkormányzat
nyugdíjas polgármesterének, Pap Tibornak és jegyzőjének,
Balogh Csillának a kutatómunka támogatásáért.
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Köszönetnyilvánítás

"Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Drága szíved már többé nem dobog.
Emléked bennünk örökké élni fog.
Bennünk él egy arc, végtelen szeretet,
Amit tőlünk senki soha el nem vehet.
Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél.
Nehéz az életünk élni így nélküled.
Nincs olyan nap, óra, perc, hogy ne gondolnánk rád.
Szeretünk és nem feledünk "Téged".

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik Kókai Ferencné Horváth Julianna
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és elbúcsúztak tőle, elkísérve utolsó útjára. Részvétükkel
fájdalmunkban velünk voltak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik Tóth László temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család
Köszönet mindazoknak, kik elkísérték özv. Murányi
Gergelyné Ködmön Katalin utolsó útjára, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
“Rövid ez a pár sor,
De benne van a lényeg:
Senki nem szeretett úgy,
Mint mi szerettünk Téged.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
akik idős Bodnár Mihály temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Élettársa és családjai

Megemlékezés
"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk, szerető szíveddel.
De egy könnycsepp szemünkben Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk, s nem feledünk Téged."

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk Szűcs
Ferenc halálának 7. évfordulója alkalmából.
Felesége, lánya, fia, menye, veje, drága unokái
Konyhanyelv Francia desszert
A süti meg a vers nagyon is
jól kijönnek egymással...Korábban már írtam gasztroverset, ez is az. A Francia
desszert olyan kanalazható
boldogság,
amit
csoki
imádóknak ajánlok.

Konyhanyelv—Francia
Desszert
Piskótatalpon ébred
mély, mélyebb álmából,
csokoládé lázából
az íz.
Csokikrém ölelés
belül málnaszív
dobban –
ahogy a kanál koppan
a tányéron…
G.GY.M.

Anyakönyvi hírek
Születések:
Tari Sándor és Augusztiny Erika lánya
Zsófia, Giricz Miklós és Erdei Tünde fia
Miklós, Törőcsik Péter és Tóth Katalin
lánya Viktória, Szilágyi László és Szűcs
Zita lánya Lilla, Komjáti Dávid Sámuel és Tóth Nikoletta
Paulina lánya Lola Hanna
Halálesetek:
Sinka István 1933, Domján Terézia 1925, Murányi Gergelyné
Ködmön Katalin 1940, Diós Ferencné Szabó Emília 1925,
Kállai Imre 1916, Takács Ferencné Furka Erzsébet 1933

Az élet értéke

Mennyit ér az élet? Ha a sajátunkról van szó, bizonyára sokat - ám a
másik emberé? Sajnos vannak élethelyzetek, amikor még a magunkét
sem látjuk értékesnek. Elhisszük, hogy csak addig vagyunk értékesek,
ameddig van munkánk, pénzünk, barátaink, egészségünk, karrierünk.
Ha ezek közül némelyekkel nem rendelkezünk, értéktelennek érezzük
egész életünket. Ekkor kerülnek sokan a depresszió mély gödrébe.
Tényleg attól értékes az élet, hogyha „sokat töltünk bele” – mint ahogyan a reklámszöveg mondja?
A Szentírás arról tanít, hogy valaki már megtöltötte az életünket igazi
értékkel: „Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy
aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból,
hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak
a vérén”. (1Péter 1:18-19). Ez az érték Jézus Krisztus áldozata, az Ő
élete. Krisztus nélkül valóban úgy érezhetjük, hogy az életünk
„hiábavaló”, de Isten ezt az ürességet ezüstnél és aranynál értékesebb
drágasággal töltötte meg, az Ő egyszülött Fiának életével.
Nem régen ünnepeltük a húsvétot. Ez az ünnep arra emlékeztet, hogy
a sokszor kiüresedettnek érzett életünk egyszerre felértékelődött, igazi
tartalommal töltődött meg, a Jézus Krisztusban való hit által. A húsvét
azt az örömöt közvetíti, hogy aki hittel ragadja meg Jézus Krisztus
érte hozott keresztáldozatát, vagyis aki elhiszi, hogy Jézus érte halt
meg a Golgota keresztjén, annak az élete pont annyit fog érni ezek
után, mint amennyit Isten Fiának az élete ér! Hát nem csodálatos?
Töltse be szívünket az Istentől kapott felmérhetetlen ajándék, a Jézus
Krisztus iránti hála és köszönet érzése. Ezek után az életünk nem lehet
már üres és értéktelen! A Golgota keresztje erre emlékeztet bennünket.
Bicskei Róbert adventista lelkipásztor
"A KÖRNYEZET HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE"
címmel előadást tart Bicskei Róbert életmód-tanácsadó,
2014. június 16-án, hétfőn 14 órai kezdettel a Civil Házban.
Örömmel várjuk mindazokat, akik tudatosan szeretnének tenni
egészségük megőrzése, illetve egészségi állapotuk javítása
érdekében. Termékeket nem reklámozunk, és nem árusítunk.
Az előadás után személyes tanácsadásra is lesz lehetőség.
A belépés díjtalan!
További információ: 06-30/664-3047

Figyelem!
Szombat reggelre, a saját udvarunkról
eltulajdonították a Cikászomat (trópusi pálma).
Örömmel venném, ha az illető visszahozná!
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egy szomorú virágtulajdonos

Labdarúgás

Újabb 9 mérkőzésen van túl a ványai csapat, méghozzá nem is akármilyen eredménnyel. Továbbra is tartja veretlenségét a tavaszi szezonban,
ami több mint imponáló teljesítmény. Sőt a tavaszi szezon kezdetén még
8 pont hátrányban volt a bajnok esélyes Mezőkovácsházával szemben,
ami mára 2 pontra olvadt. Már csak 2 mérkőzés van a teljes szezonból
hátra, és a listavezető esetleges botlása esetén, akár még bajnoki cím is
lehet a szezon végére. Ezért megkérjük szurkolóinkat, hogy minél többen
jöjjenek ki a meccsekre, és buzdítsanak bennünket, hátha sikerül egy
történelmi tettet együtt, véghezvinni!
KÉTEGYHÁZA – DÉVAVÁNYA 1-5 (0-1) (Medgyesegyházi pálya)
Medgyesegyháza: 100 néző V.: Gyekiczki
Dévaványa: Kálmán L., Czakó I., Séllei L., Furka Zs., Ungi A. (Pálfi J.),
Somogyi T. (Diós K.), Adamecz I., Nyíri J. (Bakó B.), Kéki Cs. (Kovács
F) Molnár J., Ernyes R.
Gólszerzők: Kéki Cs. 2, Nyíri J., Molnár J., Ernyes R.
Edző: Tagai Attila - A második félidő alapján megérdemelt győzelmet
arattunk. Jók: Furka Zs., Czakó I., Diós K., Kéki Cs., Molnár J.
DÉVAVÁNYA – ÚJKÍGYÓS 4-0 (4-0) (Gyomaendrődi pálya)
Gyomaendrőd: 100 néző V.: Bálint
Dévaványa: Kálmán L., Czakó I. (Tamási I.), Kálai B., Bakó B., Czakó
I., Ungi A. (Pálfi J.), Adamecz I., Diós K.,(Somogyi T.), Kéki Cs. (Hőgye
Zs.), Ernyes R., Molnár J.
Gólszerzők: Molnár J., Ungi A., Szalai B.
Edző: Tagai Attila - Az első félidő jó játéka után, érthetetlenül, a második
félidőben visszaesett a játékunk. Ettől függetlenül, magabiztosan nyertünk. Jók: Adamecz I., Molnár J., Kálai B., Ungi A.
DOBOZ – DÉVAVÁNYA 1-1 (0-0)
Doboz: 200 néző V.: Fehér
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B., Séllei L., Furka Zs., Kálai B., Ungi A.
(Czakó I.), Bakó B., Nyíri J. (Somogyi T.), Adamecz I., Kéki Cs. (Pálfi
J.), Molnár J. Gólszerző: Molnár J.
Edző: Tagai Attila – A küzdelmes mérkőzésen sajnos, az egy pontnak
egyik csapat sem örülhetett.
Jók: Bakó B., Szalai B., Adamecz I., Kálai B.
DÉVAVÁNYA – BÉKÉSSZENTANDRÁS 5-1 (3-0) (Gyomaendrődi
pálya)
Gyomaendrőd: 150 néző V.: Juhász
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B., Séllei L. (Pálfi J.), Kálai B. (Nyíri J.),
Ungi A., Bakó B., Somogyi T. (Diós K.), Adamecz I., Kéki Cs., Molnár
J. (Hőgye Zs.), Ernyes R.
Gólszerzők: Molnár J. (11-esből), Ungi A., Kéki Cs., Somogyi T.,
Adamecz I.
Edző: Tagai Attila - A kiállításig gördülékenyen ment a játékunk. Az emberelőny minket zavart meg, ami kapkodásunkban és türelmetlenségünkben nyilvánult meg. Ettől függetlenül, győzelmünk magabiztos
volt. Jók: Kálmán L., Bakó B., Ungi A., Ernyes R.
BÉKÉS – DÉVAVÁNYA 0-4 (0-2)
Békés: 300 néző V.: Benyovszki
Dévaványa: Kálmán L., Ungi A., Séllei L. (Kálai B.), Furka Zs., Czakó
I. (Tamási I.), Bakó B., (Pálfi J.), Adamecz I., Diós K. (Nyíri J.), Kéki
Cs., Molnár J., Ernyes R.
Gólszerzők: Molnár J. 2 (egyiket 11-esből), Kéki Cs., Ernyes R.
Edző: Tagai Attila - Szemre is szép játékkal, magabiztosan győztük le a
mezőnyben jól játszó hazai csapatot.
Jók: Az egész dévaványai csapat
MEZŐKOVÁCSHÁZA – DÉVAVÁNYA 2-2 (1-2)
Mezőkovácsháza: 300 néző V.: György
Dévaványa: Kálmán L., Ungi A., Séllei L., Furka Zs., Czakó I., Bakó B.
(Hőgye Zs.), Adamecz I., Diós K., (Szalai B.), Kéki Cs., Molnár J.,
Ernyes R. Gólszerző: Ernyes R. 2
Edző: Tagai Attila - Sajnos az időjárás rányomta a bélyegét játékunkra,
ami kapkodással is párosult. Ettől függetlenül, az eredmény reális. Elsőként szeretnék gratulálni Mezőkovácsházának, a bajnoki címhez.
Jók: Czakó I, Furka Zs, Ernyes R.
DÉVAVÁNYA – BATTONYA 5-0 (3-0)
Dévaványa: 200 néző V.: Bálint
Dévaványa: Kálmán L., Czakó I., Kálai B., (Tamási I.), Furka Zs., Ungi
A., Bakó B. (Pálfi J.), Adamecz I., Somogyi T. (Diós K.), Kéki Cs.
(Hőgye Zs.), Ernyes R., Molnár J.
Gólszerzők: Ernyes R., Adamecz I., Molnár J. (11-esből), Kéki Cs.
Edző: Tagai Attila - Végre hazai pályán játszhattunk, ahol könnyed
győzelmet arattunk. Korrekt játékvezetés.

Jók: Ernyes R., Kéki Cs., Furka Zs., Czakó I.
DÉVAVÁNYA – CSORVÁS 6-0 (2-0) (Füzesgyarmati műfüves pálya)
Füzesgyarmat: 100 néző V.: Kocsondi
Dévaványa: Kálmán L., Czakó I. (Tamási I.), Séllei L., Furka Zs. (Kálai
B.), Ungi A., Bakó B. (Pálfi J.), Nyíri J. (Somogyi T.), Adamecz I., Kéki
Cs., Molnár J., Ernyes R.
Gólszerzők: Ernyes R. 2, Adamecz I. 2, Kéki Cs., Molnár J. (11-esből)
Edző: Tagai Attila – Tét nélküli mérkőzésen, magabiztos győzelmet arattunk, „ideiglenes otthonunkban”.
Jók: Séllei L., Adamecz I., Kéki Cs., Molnár J., Ernyes R.
DÉVAVÁNYA – ELEK 7-1 (2-1)
Dévaványa: 150 néző V.: Farkas
Dévaványa: Kálmán L., Czakó I. (Szalai B.), Séllei L., Kálai B. (Tamási
I.), Ungi A., Bakó B. (Pálfi J.), Somogyi T., Adamecz I., Kéki Cs. (Hőgye
Zs.), Molnár J., Ernyes R.
Gólszerzők: Molnár J. 3 (mindhármat 11-esből), Ernyes R. 2, Kéki Cs.,
Somogyi T.
Edző: Tagai Attila - Miután megtaláltuk a játékunkat, és türelmesebben
játszottunk, már jöttek a helyzetek és a gólok, a sportszerűen kiálló
vendégek ellen.
Jók: Molnár J., Ernyes R., Adamecz I., Kálai B., Ungi A.
Dévaványai SE eddigi eredménye a táblázaton:
M
GY
D
V
1. Mezőkovácsháza 28
23
3
2 (109-37) 72 pont
2. Dévaványa
28
22
4
2 (112-23)70 pont
3. Elek
28
16
4
8 (72-49) 52 pont
Az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Kétegyháza – Dévaványa 2-2 (1-2)
Gólszerzők: Nagy A., Kovács Z.
Dévaványa – Újkígyós 7-1 (4-1)
Gólszerzők: Gubucz V. 3, Kovács F. 2, Hajdú Á., Kovács Z.
Doboz – Dévaványa 2-0 (2-0)
Dévaványa – Békésszentandrás 1-1 (0-1)
Gólszerző: Kovács F.
Békés – Dévaványa 3-0 (2-0)
Mezőkovácsháza – Dévaványa 2-1 (1-1)
Gólszerző: Kovács F.
Dévaványa – Battonya 7-0 (2-0)
Gólszerzők: Kovács F. 3, Papp V., Kecskeméti V., Kovács Z., Kovács
Zs.
Dévaványa – Csorvás 1-2 (0-2)
Gólszerző: Gubucz V.
Dévaványa – Elek 3-1 (0-1)
Gólszerzők: Horváth B., Nagy A., Kovács F.
Az ifjúsági csapat eddigi eredménye a táblázaton:
M
GY
D
V
5. Dévaványa:
28
16
5
7 (101-32) 53 pont
Sajnos az ifjúsági csapat már nem tudta azokat az eredményeket hozni,
amit az ősszel megszoktunk tőlük, és így lecsúsztak a dobogó valamelyik
fokáról. Sajnos a sok idegenbeli mérkőzés rányomta bélyegét a játékukra,
és nem tudtak kellően, folyamatosan koncentrálni. Aminek a vége csak
a biztos 5. helyezés lesz. Azért így is minden dicséretet megérdemelnek
a srácok.
Minden kedves szurkolónak szeretnénk megköszönni, hogy a sok, idegenbeli mérkőzés ellenére is sokan elkísérték a csapatot, és mindenhol
fergeteges hangulatot teremtettek.
Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, látogasson el az
alábbi honlapra: www.devavanyase.gportal.hu
A mérkőzések 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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Birkózó eredmények
tótkomlós centrum verseny: kovács Ádám 1. helyezés
Herda attila 1. helyezés
pestszentimre diákolimpia: rózsa adrienn 2. helyezés
kónya andrea 3. helyezés
püspökladány: kovács Ádám 2. helyezés
tímár zsolt 1. helyezés
Herda attila 2. helyezés
Fazekas lajos 3. helyezés
kecskemét:

szokolai szabina 3. helyezés

Cegléd magyar Bajnokság: Feke szabolcs 5. helyezés
Fazekas lajos 5. helyezés
Gádoros nyuszi kupa: kovács Ádám 1. helyezés
Herda attila 1. helyezés
tímár zsolt 1. helyezés

Sakk

I. vIa BaRCenSIS RapId
SakkveRSeny, néGyFalU
Május 1-4 közt erdélyben jártunk az első
"Via Barcensis" rapid sakkversenyen.
1950-ben a hét barcasági csángó falu közül
/Bácsfalu, türkös, csernátfalu, Hosszúfalu, tatrang, zajzon, pürkerec/az első
négy közigazgatásilag egyesült, létrehozva
négyfalut. ez a harmincezer lakosú/ ebből
kb. hatezer magyar / település adott otthont
a versenynek. nyolcfős körmérkőzéses
rendszerben 25-25 perc játékidővel zajlottak a partik. az utolsó forduló után hármas
holtverseny alakult ki. a versenykiírás szerint egy ritkán alkalmazott módszerrel döntöttük el az első hely kérdését.
ez az úgynevezett 'armageddon' sakk.
ennek lényege: Világos 5 perc, sötét 4 perc
gondolkodási időt kap, de világosnak
győznie kell, ha döntetlen az eredmény,
úgy sötétet nyilvánítják győztesnek. ebből
az igazán érdekes játékból végül a román
versenyző került ki győztesen, így meg
kellett elégednem a második hellyel.
alapszakasz végeredmény:
1. Balogh dávid / kisújszállás /
6
Fekete albert / dévaványa /
6

a gyomai
buszpályaudvaron
Bak jánosnál eon,

Démász előrefizetős
kártyás merőóra
feltöltése (kártya

igényelhető).
telefon feltöltés:
t-mobil, telenor,
Vodafon.
nyitva tartás:
H-p: 7-17 h,
szo-V: 7-12 h

tiszakécske területi verseny:

Orosháza Centrum verseny: tímár zsolt 2. helyezett
Herda attila 3. helyezés
kovács Ádám 5. helyezés
Budapest magyar Bajnokság:
kovács Ádám 5. helyezés (37 induló)
Szigetszentmiklós magyar Bajnokság:
szokolai szabina 2.helyezés
Szikszai Sándor emlékverseny dévaványa:
kovács Ádám 1. helyezés, tímár zsolt 1. helyezés, Herda attila
1. helyezés, kecse Hermina 1. helyezés, kónya andrea 1.
helyezés, kecse roland 2. helyezés, Feke szabolcs 1. helyezés,
rácz Béla 1. helyezés, rózsa adrienn 1. helyezés, Fazekas lajos
1. helyezés, kovács zoltán 3. helyezés, kovács petra 2. helyezés

sandor petrut / négyfalu /
6
4. Miklós norbert / négyfalu /
3,5
5. kecze Mátyás / kisújszállás /
2,5
6. antal attila-lászló / négyfalu / 2,5
7. Fekete Ágnes / dévaványa /
1,5
8. antal Hunor-zoltán / négyfalu / 0
a rájátszás eredményei:
Balogh dávid - Fekete albert
0,5 - 0,5 / eredmény 0 - 1 /
Fekete albert - sandor petrut
0,5 - 0,5 / eredmény 0 - 1 /
sandor petrut - Balogh dávid 1 - 0
a rájátszás végeredménye:
1. sandor petrut 2
2. Fekete albert 1
3. Balogh dávid 0
23. paRk kUpa
IFJÚSÁGI
veRSeny, GyUla
immár huszonharmadik alkalommal rendezte meg a Békés Megyei sakkszövetség
a gyulai park hotellal a versenyt.
sajnos a korábbi évek száz fölötti
versenyzői létszáma hatvannégyre zsugorodott.
szakosztályunknak egy első helyet sikerült szerezni. az V. korcsoportos lányok
mezőnyében Fekete Ágnes nyert

Arany,
ezüst ékszerek
20 % kedvezménnyel
kaphatók

június 15-éig.
óra, ékszer, ajándék,
Dévaványa,
Árpád utca 24.
Ugrai Csilla

kovács Ádám 1. helyezés
Herda attila 3. helyezés
tímár zsolt 3. helyezés
rácz Béla 1. helyezés

helyezéseink:
I. korcsoportos fiúk: 12. Fehér Miklós
II. korcsoportos fiúk:
5. Feke nándor
14. nagy endre
16. szarka zoltán
18. Vetési istván
v. korcsoportos lányok: 1. Fekete
Ágnes
Fekete Albert

Újszülött
2014. 04.27-én született Giricz
Miklós. édesanyja erdei tünde,
édesapja Giricz Miklós

Születésnapod alkalmából sok szeretettel köszönt

férjed: József, lányaid:Icu és Jutka, fiad: lajos, vejeid:
Sanyi és Józsi, menyed: Szilvi, unokáid: enikő, elvira,
lalika, Rebeka, Barna, nati és milán, dédunokáid: Ádi
és polcsi, unokavejeid: zsolti,
krisztián és misi
“Születésnapodon nem mondhatok egyebet, csak annyit,
hogy az Isten áldja meg mind a
két kezedet.
Köszönöm, amiért annyi jót
teszel, köszönöm, hogy vagy és
még sokáig leszel.”
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Amarilisz Vendégház

Bükk-aljai vendégházunkBa,
Szomolyára (EgEr és Bogács
közEléBEn) várjuk kedveS vendégeinket! tiSzta, rendezett, 7 Személy
réSzére önellátáSra Berendezett

- garázS, SzalonnaSütő, grillező az udvarBan, nagySzerű kilátáS az eged-hegyre, igény Szerint
túrakíSéret, helyi Borok kóStoláSa. akár az utazáS
SzervezéSéBen iS Segítünk!
ár: 1800.-Ft/Fő/éj+IFA
jAkusné BAjIcs ErIkA 06-30/283-1989
ErzséBEt-utAlványt és szép kártyát Is ElFogAdunk!
www.vendegh.uw.hu
cSaládi ház

Úszótanfolyam

Úszótanfolyam

tanfolyam indul kezdők és haladók részére
megfelelő létszámú jelentkező esetén.
kEzdés: 2014. júnIus 23. 8 órA
FElIrAtkozás, csoportkIAlAkítás
időtartam: 2014. június 23. - 2014. július 4.
jelentkezés, feliratkozás a kezdés napján a strandon
vagy telefonon, a 06-70/424-4312 számon.
Felnőtt oktatás az esti órákban, megfelelő létszámú
jelentkezés esetén.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!
Kovács János testnevelő

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.

Tanfolyam indul kezdők és haladók részére
megfelelő létszámú jelentkező esetén.

Kezdés: 2014. június 30. (hétfő) 800.
Helyszín: Dévaványa Strandfürdő

Időtartam: 2014. június 30. (hétfő)2014 július 11. (péntek)

Jelentkezés a kezdés napján, vagy telefonon
06 30/402-5840, 06 66/220-097
Minden érdeklődőt szeretettel várok!

Ignácz Tibor testnevelő

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását.
a síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzlet után.

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

Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-30/565-8786, 06-20/921-6648

Szőnyegtisztítás
és Vegytisztítás

Dr. Kiss László
Ügyvédi iroda

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

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
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InGAtLAnKöZvEtítés - hItELüGyIntéZés

Lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉDTŐL A HITELIG!
HITELKÖZVETÍTÉS BÁRMILYEN LAKÁS CÉLRA ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA. TELJES BANKI ÜGYINTÉZÉS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN!!!
régeBBi, roSSz kamatozáSÚ hitelek kiváltáSa keDvezőBB
feltételekkel. Új!!! állami kamattámogatáSÚ lakáShitelek, Új
éS haSzNált lakáS, cSaláDi ház váSárláSra, korSzerŰSÍtéSre jeleNtőS
kamatkeDvezméNyekkel,
mÓDoSult,
keDvezőBB
feltételekkel!
moSt az iNDulÓ BaNki költSégek éS a közjegyzői DÍj teljeS
eleNgeDéSével!!!

a hitelügyiNtézéS Nálam iNgyeNeS!
eladó családi házak Dévaványán: /irányárak/

1,5 szoba összkomfortos ház a Bánomkert úton
4 millió Ft.
2 szoba összkomfort, 2 kazános közp. fütéses ház a Körösladányi úton
6,5 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos ház, /öntvény gázkonvektorok/ a Deák F. úton
4,8 mó Ft.
3 szoba, teljes komfort, SZÁRAZ vályogház, közp. fűtés, a Szeghalmi úton
4,8 mó Ft.
2,5 szobás, teljes komfortos ház /2 kazános közp. fűtés/, a Zrínyi út közepén
7,5 mó Ft.
1 szobás, fürdőszobás ház, /2 db gázkonv./, a Zrinyi úton /bejárat a Május l útról is/ 2,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, vegyes fal, gázkonvektoros, a Ságvári út elején
4,5 mó Ft.
2 szobás, tégla alapon épült, teljes komfortos, szép vályogház, a Széles úton
2,9 mó Ft.
2,5 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, nagy gazd. épületek, a Bánomkert úton
6 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános központi fűtéssel, a Deák F. út elején
5 mó Ft.
2+3szoba+ebédlő, 2 fürdőszobás, tetőteres ház, /8 db gázkonv./, a Hunyadi út közepén,
10 mó Ft.
3 szoba+hall, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, az Eötvös úton
8 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos ház /2 db. gázkonvektor/, a Széchenyi út közepén
1,3 mó Ft.
2 szobás, komfort nélküli vályogház, 1100 m2, művelt telken, a Vajda úton
1 mó Ft.
2,5 szobás, gázkonvektoros téglaház, teljes komfort, melléképület, a Szederkert úton3,8 mó Ft.
2 szobás, központi fűtéses, teljes komfortos téglaház, a Körösladányi út közepén
4 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, a Szántó Kovács úton
6,2 mó Ft.
2 generációnak is alkalmas, tetőtér beépítéses ház, 2 kazános fűtés, a Hunyadi úton
14,7 mó Ft.
2 szoba + nappali, teljes komfortos ház, 2 kazános fűtéssel, új radiátorokkal, a Szeghalmi úton
6 mó Ft
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, blokktégla ház, gázkonv., az Árpád út közepén
4,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, tégla építésű ház /3 db gázkonvektor/, a Tompa úton
3,2 mó Ft.
1+2 félszobás, teljes komfortos, szép, újszerű ház, garázzsal, a Rákóczi út közepén
12 mó Ft.
3 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a Szeghalmi út közepén
5 mó Ft.

egyéb eladó ingatlanok:

Gyomaendrődön 2+2 félszobás, erkélyes társas lakás az Okt. 6. ltp.-en

7,5 mó Ft.

érDeklőDNi lehet: fekete aNDráS – telefoN 66/483-464,
vagy 06/20/3901-464 /Bármikor, hétvégéN iS/
DévaváNya, köleShalmi Út 14.
e-mail: feketeandras44@freemail.hu

Dr. KörömI István
állatorvos

rendelési idő: 7-8 óráig, 1230-1330-ig

kutyák veSzettSég elleNi
oltáSát éS mikrochipeS
megjelöléSét vállalom!

tel: 06-30/518-9097
kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

Dr. Zsíros István

állatorvoS, állatpatika:
630-730, 1700-1730

06-30/391-46-05
Egész nap hívható!

veSzettSég elleNi oltáS,
kutyák chippezéSe!

Kedvező árakkal állok
régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

"B" (személygépkocsi)
"A" (motorkerékpárok),
"M" (segédmotoros-kerékpár)

nyárI IntEnZív
JármŰvEZEtŐI
tAnFoLyAm

A

mŰvELŐDésI háZ mELLEttI KIs épüLEtbEn
(Dv., gyöNgy u. 6.)
kamatmeNteS réSzletfizetéSi lehetőSég!

elmélet, uhrin róbert, 20 000.-ft. gyakorlat, uhrin lajos.
a költségeken akár 30 eft-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
tájékoztató megbeszélés: 2014. június 13. (péntek) 1700 óra,
tel.: 06-30/205-3164, 06-30/823-3269
www.soforsuli.hu
Gyógymasszőr

Családi ház eladó a
Ságvári úton!
Érdeklődni:
06-30/675-5024 vagy
06-30/453-7309

Erdősné Cmarkó Ilona
06-20/402-2458

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel
Denevér-pad:
gerincpanaszok
kezelésére
Porckorongsérv,
gerincferdülés,
csigolyaelcsúszás, egyéb degeneratív
elváltozások, nyaki és deréktáji fájdalmak enyhítésére, megszűntetésére;
gerinc és az izomzat nyújtására.
A hét minden napján, kora reggeltől
a késői órákban is, előzetes
egyeztetéssel, szeretettel várom!

Köbméteres tüzifa feldolgozását, valamint
Réti széna, lucerna kaszálását
vállalom!
Egyéni vállalkozó

06-30/283-1989

Közérdekű telefonszámok

Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107
A szeghalmi orvosi ügyelet 66/371-234-es számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/ 633-7220
Polgárőrség: 06-30/ 627 -1069, E-on hibabejelentő: 06-80/ 210 - 310
Mike Géza szülész-nőgyógyász: 56/550-469
Időpontkérés: kedd 10-12 óra között, rendelés: szerda 10-18 óra

FIGyELEm!

LApZártA
2014. JúnIus 23., 16 órA!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba DigitáliS formáBaN a határidő betartásával! Csak a június 23-ig beérkezett cikkek jelennek
meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
következő Szám megjeleNéSe: jÚliuS 4.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
DévaváNyai hÍrlap-Dévaványa város önkormányzata
tájékoztató lapja. kiadó: Dévaványa város önkormányzata,
5510 Dévaványa, hősök tere 1. eng. szám: 3.4.1.1739/1999.
Szerkesztőség: Dámk Bereczki imre helytörténeti
gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., tel.: (66)485040. e-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu. felelős
szerkesztő: Burainé
murányi magdolna. felelős kiadó: valánszki róbert polgármester. megjelenik: havonta. készült: kovács zsolt
06-30/516-1667. kiadványszerkesztés: Dámk Bereczki imre
helytörténeti gyűjtemény. kiadványszerkesztő: kis anikó

Dévaványai Hírlap - 22. oldal

