Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.)
Korm. rendelettel a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállásáig a képviselő-testületi ülések nem kerülnek megtartásra, a döntéseket a polgármester hozza meg.

- A Dévaványa, Külterület 01291/1. helyrajzi szám alatti földterületet Bene János Róbert ajánlattevőnek
3.600.000,- Ft+Áfa áron értékesítette.

Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere május
hónapban az alábbi döntéseket hozta:

- Döntött a Dévaványai Általános Művelődési Központban a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról.

- Megalkotta a helyi termelői piac veszélyhelyzetben történő nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásáról szóló önkormányzati rendeletet.
- A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület – Kisléptékű
településfejlesztési akciók című VP6-19.2.1.-55-4-17
kódszámú pályázat előleg igényléséhez igazolta, hogy a
4.127.240,- Ft összegű önerő biztosított az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében.

- Döntött az 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 9.
számú költségalapú bérlakás bérlőjének kijelöléséről,
2020. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő
időszakra.
- A „Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán” elnevezésű közbeszerzési eljárást eredménytelenek nyilvánította, mivel a rendelkezésére álló nettó 255.485.900.- Ft
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb Reaszfalt
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nettó 304.493.731.- Ft-ra ajánlatot tett
ajánlattevővel.
- Elfogadta a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
átfogó értékelésről szóló 2019. évi beszámolót.

- A KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját,
valamint a 2020. évi üzleti tervét elfogadta.
- Elfogadta az AGRICOLA Dévaványa Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit.

Polgármesteri tájékoztató
KITÜNTETŐ CÍMEKRŐL

A JÁRDA ÉS ÚTFELÚJÍTÁSOKRÓL

Mint mindig, idén is nyitva áll a lehetőség a még nem
aszfaltozott utcák szilárd burkolattal történő ellátására,
melyhez nem szükséges más, mint az úttársulások létrehozása. Az önkormányzat nyitottan áll a kérdéshez: eddig egyetlen úttársulás kérését sem tagadta meg, és mindig vállalta kifizetni az aszfaltozás költségeinek 80%-át.
Az önkormányzat azonban csak akkor tudja elkezdeni
bármely útszakasz aszfaltozását, ha az út mellett fekvő
ingatlanok tulajdonosainak legalább 2/3-a azt kéri, és
a megállapított hozzájárulást befizeti. A hozzájárulás
mértéke az összes beruházás összköltségétől függ, de az
önkormányzat - mint ahogy a tavalyi esztendőben, úgy
idén is - lehetőséget ad részletfizetésre, amely akár havi
2020. június 4-én emlékeztünk a Trianoni békedik5000,- forinttal is teljesíthető. Az úttársulások hiányában
tátum 100 éves évfordulójára. A kerek évforduló előtt
viszont nincs lehetőségünk és felhatalmazásunk aszfalméltó módon nem volt lehetőségünk fejet hajtani, de az
tozás megrendelésére, csupán a nagyobb hibákat tudjuk
emlékezés koszorúit elhelyeztük az emlékműnél.
zúzottkővel javítani. Ez természetesen csak ideiglenes

A képviselő-testület 2 évente az oktatás, az egészségügy,
a szociális ügyek, közigazgatás, sport és kultúra területén
kiemelkedő érdemeket szerzett személyeknek kitüntető
címeket adományoz, melynek átadására rendszerint az
érintett szakma képviselőinek jelenlétében tartott kisebb
ünnepségen kerül sor. Idén a járványhelyzetre tekintettel
sajnálatosan nem lehet megtartani ezen ünnepségeket,
ennek ellenére a díjak átadásáról és köszönetünk kifejezéséről igyekszünk megfelelően gondoskodni, melyekről részletesebben is olvashatnak a Dévaványai Hírlap
oldalain.

A cikk folytatódik ••
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Polgármesteri tájékoztató
frissen szakmát, érettségit szerző fiataloknak pedig sikereket az előttük álló nagybetűs élethez. Emlékezzetek az
általános és középiskolára nyitott szívvel, és ilyenkor ne a
dolgozatok vagy a felelések, hanem a közösen, jó hangulatban töltött percek jussanak eszetekbe. Remélem, nem
felejtitek el szülővárosotokat, és mindig emlékezzetek rá,
hogy Dévaványa visszavár titeket.
Köszöntöm egyúttal városunk nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusait is, akik ezekben a
BALLAGÓK ÉS PEDAGÓGUSOK
nehéz hónapokban is legjobb tudásuk szerint igyekeztek
helytállni, teendőiket a gyermekeink érdekében ellátni,
KÖSZÖNTÉSE
és minden más szakembert is, akik ebben részt vesznek/
Minden ballagó 8. osztályos diáknak kívánok sok sze- vettek, segítették azt.
rencsét és kitartást az elkövetkező középiskolás évekre, a
Valánszki Róbert, polgármester
megoldás, hiszen a zúzott követ az autók kerekei idővel
kiverik és a probléma időről-időre újratermelődik.
Az önkormányzat által végzett járdafelújítások, ha kisebb mértékben is, de tavaly is folytatódtak, illetve a korábbi felajánlás továbbra is él: aki szeretné az ingatlana
előtt húzódó járdaszakaszt rendbe tenni, annak a felújításhoz szükséges sódert és cementet az önkormányzat
ingyenesen biztosítja.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5510
Dévaványa, Hősök tere 1.

Pályázat tárgya:
Dévaványa, 5 db önkormányzati tulajdonú bérlakásként
működő ingatlan elidegenítése.

Pályázat célja:
Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése egyfordulós pályázat útján.

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. július 13. 10 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási és Szervezési irodája
módja: személyesen vagy postai úton (beérkezés)

Az ingatlanok adatai:

Sorsz. Hrsz. m2

Cím/hely

Komfort fokozat Induló vételár

1.

623

65,5

5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. I. számú lakás

összkomfortos

1.700.000,- Ft

2.

623

65,2

5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. II. számú lakás

komfortos

2.000.000,- Ft

3.

623

55

5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. III. számú lakás

komfortos

1.900.000,- Ft

4.

623

56,2

5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. IV. számú lakás

komfortos

1.200.000,- Ft

5.

623

39

5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. V. számú lakás

komfortos

1.600.000,- Ft

Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől
számított 60 napig tart, ebből 20 nap az elővásárlási jog jogosultját illeti meg.

táig. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók
részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egy időben a vételárba beszámításra kerül.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási
Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához és Szervezési Irodájában Ficere Gabriella ügyintézőtől a
köti, amelynek összege az induló vételár 10 %-a. A biztosí- 66/483-100/117-es telefonszámon.
ték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen a Dévaványai
K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 szá- Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodámú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejár- jában 2020. június 12. 9-órától 2020. július 13. 10-óráig.
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DAREH BÁZIS HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatási területen
található hulladékudvarok 2020. május 18-tól (hétfő) a
megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek.
(A hulladékudvarok nyitvatartási rendje az alábbi oldalon érhető el: https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/ )

Kommunális többlethulladékot gyűjtő zsák
A többlethulladékot gyűjtő fekete zsák 120 literes méretben a Dareh dévaványai ügyfélszolgálatán kapható, a
zsák ára 219,-Ft amelynek díja magában foglalja a hulladék
elszállításának és ártalmatlanításának költségét is. A zsákot
csak magánszemélyek vásárolhatják meg.

Kérjük, hogy a hulladék beszállítása során – az Operatív
Törzs ajánlásaira figyelemmel – az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint az Önök és kollégáink
egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi
óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

Az ingatlanhasználó átlátszó vagy áttetsző színű zsákban
kihelyezheti a többlet szelektív hulladékot. Szelektív többlethulladékhoz a DAREH nem forgalmaz külön zsákot.

• A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a szájat és az orrot
eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni.

A zsákban elhelyezett kommunális (vegyes) vagy szelektív hulladékot a zárt fedelű edényekkel együtt, azok mellé
kell kihelyezni a megadott gyűjtési napon reggel 6 óráig

• Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot
szükséges betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik. Amennyiben
az 1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladékudvar
kezelője jogosult ideiglenesen a hulladékudvar kapuját
bezárni, az ingatlanhasználóknak sorra kerülésükig a
kapun kívül kell várakozniuk.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 25-től (hétfő) a
kijelölt gyűjtőpontokon ismételten elhelyezhető a zöldhulladék a megszokott rend szerint.

Szelektív többlethulladék átadása

Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton)
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig naponta: 7:00-15:00
között és minden hónap első szombati napján: 8:00-12:00
között. Telefonszám: 06-30/163-2639.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: Dévaványa, Hősök tere 1.
2020. június 17-én 8.00-11:00 óra

Hulladékürítési napok
I. körzet (területe azonos
a vegyes hulladék hétfői napon ürített területével)
Zöldhulladék: június 25. (csütörtök)

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK

Szelektív hulladék: június 24. (szerda)

A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram helyi sajátosságokra épülő programelemének keretében
a Hajós utca 22. szám alatt szövött termékek készülnek, amelyek munkaidőben (Hétfőtől-péntekig, 7:00 és
14:30 között) megtekinthetőek, megvásárolhatóak.

II. körzet (területe azonos
a vegyes hulladék keddi napon ürített területével)
Zöldhulladék: június 25. (csütörtök)
Szelektív hulladék: június 24. (szerda),
III. körzet (területe azonos
a vegyes hulladék szerdai napon ürített területével)
Zöldhulladék: június 26. (péntek)
Szelektív hulladék: június 24. (szerda),
IV. körzet (területe azonos
a vegyes hulladék csütörtöki napon ürített területével)
Zöldhulladék: június 26. (péntek)
Szelektív hulladék: június 24. (szerda).

Az alábbi termékek készülnek, akár rendelésre is:
• szőnyeg
• lábtörlő
• fürdőszobai kilépő
• tarisznya
• asztali futó
• falikép (keretezve is)
• díszpárna
Ugyanitt cirokseprű is készül, 4 méretben, 300-1500
forint közötti áron.
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JÚNIUS: JÉZUS SZÍVE HÓNAPJA
A Római katolikus Egyház június hónapot Jézus Szentséges Szívének szenteli. Ebben a hónapban sok szép virággal, gyertyákkal díszítjük templomainkban a Jézus
Szíve oltárokat, és esténként a Jézus Szíve litániát, könyörgő imádságot végezzük. De honnan is származik a
Jézus Szíve tisztelet?
A XVII. – XVIII. században élt Franciaország egyik
kolostorában egy Alacoque Mária Margit (1673-75)
nevű szerzetesnővér, akinek magán-kinyilatkoztatásai,
látomásai voltak, melyekben Jézus különösen az emberi
hálátlanságot fájlalta, és az ő szívének, mint az emberiség bűneiért megtört és megsebzett Szív tiszteletét kérte,
ábrázolásának elterjesztését, engesztelést, és a hónap első
péntekjén gyónást és áldozást kért. A Jézus szíve tisztelet
terjedésében nagy szerepe volt Alacoque Margit gyóntatójának, a jezsuita Colombière atyának. Ezért a Szent
Szív tiszteletét elsősorban a jezsuita szerzetesrend szorgalmazta. Igen hamar el is terjedt az egész katolikus világban. Ma már aligha van templom, ahol ne lenne Jézus
Szíve oltár, kép vagy szobor. De a legtöbb katolikus lakásban is ott függ a Jézus Szíve kép, mert az említett magán-kinyilatkoztatások során egy alkalommal Jézus 12
ígéretet tett a szent Szív tisztelőinek, s ezek között ezt is
olvassuk: „Meg fogom áldani azokat a házakat, amelyekben Szívem képét kifüggesztik és tisztelik.” Római Pápák
sora karolta fel a szent Szív kultuszt: IX. Pius pápa 1856ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette.
XIII. Leó pápa (1878-1903) 1899-ben hagyta jóvá a Jézus szíve litániát az egész Egyház számára. A magán-kinyilatkoztatások során Jézus ezeket az ígéreteket tette a
Szent Szív tisztelőinek:
1.Megígérem – mondja az Úr -, hogy megadom nekik az
Állapotbeli kötelességeikhez szükséges összes kegyelmet.
2. Megadom és megőrzöm a békét családjaikban.
3. Minden bánatukban, szomorúságukban, gondjaikban
megvigasztalom őket.
4. Életükben, de különösen haláluk óráján biztos megmenekülésük leszek.
5. Kiárasztom bőséges áldásaimat minden vállalkozásukra.

9. Meg fogom áldani azokat a házakat, amelyekben Szívem képét kifüggesztik és tisztelik.
10. A papoknak meg fogom adni a kegyelmet, hogy a
legkeményebb szíveket is megindítsák, és megérintsék.
11. Azok nevei, akik ezt az ájtatosságot terjeszteni fogják, Szívembe lesznek írva.
12. Mindazok számára, akik 9 egymásután következő
hónap első péntekén szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járulnak, megígérem a végső megtérés ajándékát;
ők nem velem ellenségeskedésben fognak meghalni,
hanem megkapják a Szentségeket és Szívem biztos
menedékük lesz a végső pillanatban.

6. A bűnösök Szívemben megtalálják az Irgalom forrását
Június hónap tehát jó alkalom, hogy a Jézus Szíve tiszés végtelen tengerét.
teletet mi is megújítsuk, vagy meghonosítsuk imaéle7. A bágyadt, lanyha, erőtlen lelkek Szeretetre fognak tünkben, hogy a Szent Szív áldását és közelségét mindinkább megtapasztalhassuk mindennapjainkban!
gyúlni.
8. A buzgó lelkek rövid idő alatt tökéletességre jutnak.
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Czank Gábor, plébános

ÓVODAI HÍREK
belőlük, belőlünk. Lépteiket mi még sokáig halljuk, hangjuk
még hallatszik odabent...
Nekik már más dolguk lesz, de tudják, hogy kedves óvoMinden évben eldájuk kapuja mindig nyitva áll előttük.
jön ez a nap, a búcsúzás napja. Minden évben kicsit
Hej, óvoda,
szomorú is, ugyanóvoda!
akkor büszkén néÉg veled, te kacsalábon
zünk utánuk, a nagy,
forgó, ékes palota!
iskolára felkészült
gyerekeink után...
Elhagyjuk sok
Így van ez rendjén.
fényes termed,
De idén kicsit más
többet nem sétálunk benned,
lesz. Még bennünk
isten veled, óvoda!
vannak az elmúlt
hetek, hónapok nehézségei, kicsit megfáradtunk mindanyHolnap mi már
nyian. Visszafogott búcsú ez, csöndesebb, talán érettebb.
nemcsak játszunk,
Talán még jobban megbecsüljük az együtt töltött éveket, a
fogócskázunk,
sok nevetést, a könnyeket, a sok együtt átélt mesét, kalandot, ünnepet.
bújócskázunk:
Elviszik magukkal a mesék varázsát, elviszik a megépített
hív a komoly kötelesség,
várak csatáit, a babaszoba finom főztjeinek illatát, az udvar
hív minket az iskola.
hívogató árnyait, a nagy séták hangos zsivaját, az óvó nénik
bíztató mosolyát, a dajka nénik minden kedves szavát. ElKormos István: Vackor (részlet)
viszik, s reméljük elő is veszik néha majd, s erőt merítenek

BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL

ÓVODAI NYÁRI ÜGYELET
KEDVES SZÜLŐK!
Az óvodai szorgalmi idő vége 2020. június 12. péntek.

A nyári ügyelet:
2020. június 15. hétfőtől - július 10. péntekig
a Könyves Kálmán utcai és Hajós utcai
óvoda tart ügyeletet.

2020. augusztus 24. hétfőtől minden óvodai telephely
egységesen nyitva lesz (továbbra is ügyeletben)!
Ezen a héten minden Óvoda a saját oda járó gyermekeit
és a beszoktatós gyermekeket is fogadja.
Amennyiben bármely változás állna fent, azt kellő időben
az óvodai telephelyen közzé tesszük az érintettek számára.
Nagyon szép, tartalmas nyarat kívánunk mindenkinek!

2020. július 13. hétfőtől - augusztus 7-ig

péntekig az Eötvös utcai és a Kossuth utcai
óvoda tart ügyeletet.

2020. augusztus 10-től 21-ig
MINDEN ÓVODAI TELEPHELY egységesen
és a BÖLCSŐDE is ZÁRVA TART!
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Bakó Bernadett intézmény igazgató
és a óvóda-bölcsőde valamennyi dolgozója

BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL
A Ványai Ambrus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola rendhagyó ballagási ünnepség alkalmából
nagy szeretettel köszöntök minden
kedves végzős diákot, az őket ballagtató osztályfőnököket, a kedves szülőket,
iskolánk tanítóit, tanárait, tanulóit, valamint azokat, akik megtekintik összeállításunkat.
Az ismerős ballagási dalt idézve:
„Üres a fészek, elrepült belőle
sok dalos ajkú csacska kis madár.
Az árnyas erdő vidám dalos őre,
ki tudja merre, mely határba jár.
Míg a fészket nézem elmerengve,
az én szívem is mintha üres lenne.
Vad égő kínnal felsajogva fáj,
üres a fészek, nincs lakója már.”
Sajnos 2020. március 16. óta ilyen érzésekkel jövök be az iskolába nap mint
nap.
A COVID 19 kifejezés mindnyájunk
számára megszokottá vált. A világjárvány miatt át kellett alakítanunk a
mindennapjainkat is. Ettől az időszaktól semmi sem a régi. Az iskolán kívüli
digitális tanrend átalakította életünket.
Bevezetése óta nem találkoztunk egymással.
Az iskolai élet, a tanulás, nem a
megszokott módon ugyan, de haladt
tovább.
Azonban egyszer mindennek elérkezik a vége, s akkor búcsúzni kell. A búcsú egy nemes feladat. Fontos, mert lezár egy időszakot, az élet egy szakaszát
elhatárolja a többitől. A bezáruló ajtótól
nem szabad megijedni, tudni kell az új
irány felé fordulni, és meglátni a feltáruló lehetőségeket, ahogy Nagy László
mondja:
„Töröld le könnyedet
Kisírt szemedben mosoly
legyen és derű,
Minden nap kezdődik valami
valami nagyszerű,
valami gyönyörű.”
A búcsúzás most még fájdalmasabb,
hiszen nem állhatunk szemtől szembe
az ismerős iskolaudvaron, nem járhatjuk csak gondolatban végig a folyosót
és az ismerős tantermeket.

Az üres iskolaépületben, az üres osztálytermektől tudunk búcsúzni, azonban felidézzük, hogy mi is történt Veletek, Velünk az elmúlt nyolc év során.
Gondolatban járjátok végig az iskola
tantermeit, folyosóit és számotokra kedves zugokat! Jegyezzetek meg minden
részletet: a kövezet mintáját, a tábla színét, a folyosói feliratokat, a padfirkákat,
és zárjátok ezeket a részleteket a szívetek azon csücskébe, amelyet a kellemes
emlékek megőrzésére tartotok fenn!
Ugye minden ballagó diákban él egy
kép az első napokról, az első lépésekről, melyekkel a mára már jól ismert
iskola falai közé lépett?
Ugye mindannyian őriztek néhány
emléket az első találkozásokról, az
első benyomásokról? 2012-ben a szülői kezet szorongatva, kicsit bátortalanul, de kíváncsian léptétek át az intézmény küszöbét. Sokan megszeppenve,
vagy kicsit bátrabban feltettétek volna
a kérdést: miért jöttem ide? Mit keresek én itt?
Hat évesen még szorongva léptétek
át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültetek. Emike néni,
Ancika néni, Judit néni és Marika néni
sok-sok türelemmel vezettek be Titeket
a betűk és számok birodalmába.
Egyszerre voltak ők a tanítóitok, a barátaitok és szülőpótlók. Féltettek, óvtak,
neveltek és oktattak benneteket. Nektek
nem volt más dolgotok, csak okosodni
és szép nagyra nőni. Persze az, hogy
nem volt dolgotok, az így nem igaz, hisz
a tudásért rengeteget kellett tennetek.
Ne higgyétek, hogy csak a tanóra
nyújtott számotokra ismereteket!
Az óraközi szünetekben, a hoszszabb-rövidebb vakáció alatt, a délutáni
és hétvégi foglalkozásokon nagyon sok
olyan értékes ismeretet gyűjthettetek be
magatoknak, amely hozzájárult személyiségetek formálásához.
Kialakultak igazi barátságok, diákszerelmek, megtanultátok, mi a versenyszellem, az összetartás, és hogyan
kell kitartóan küzdeni a kitűzött célok
eléréséért.
Jusson eszetekbe, ahogy a torkotokban dobogott a szívetek egy-egy jelentős dolgozatírás előtt, vagy puskázás
közben, nehogy lebukjatok!
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Emlékezzetek az osztálykirándulások
hangulatára, a farsangi vagy egyéb bulikra!
Kérlek benneteket, ne feledjétek el
az együtt töltött szép perceket. Az első
iskolátok emlékeit őrizzétek meg magatokban, raktározzátok el, mint azt
a sok ismeretet, tudást, amire a nyolc
év alatt szert tettetek. Emlékezzetek a
sikereitekre, egy-egy remek dolgozat
örömére, az osztálykirándulásokra, a
sportnapokra, az általatok rendezett
bulikra! Sose felejtsétek el a szerepléseitek izzasztó pillanatait! Maradjatok
barátok, hisz barátok nélkül az élet nem
sokat ér. Emlékezzetek sikertelenségeitekre is, hisz abból tudtok okulni. A tapasztalatszerzéshez nem csak sikerekre van szükség, hanem kudarc okozta
megrendülésekre is. Csak így válhattok
teljes értékű emberekké.
Azt mondják, hogy az emlék, a tudás,
a megszerzett tapasztalat az ember kincse, kiváltsága és megkülönböztető jegye. S ennek a kincsnek csak a kisebbik
részét alkotja az, amit a múltból sikernek tartunk, amire büszkék lehetünk: a
nagyobbik rész a tévedések emléke, ami
lehetővé teszi, hogy ugyanazt a hibát ne
kövessük el újra és újra.
Tudom, hogy nyolcadik év végén
sokan gondoltatok arra, milyen jó lesz
már innen kikerülni, valami jobb helyre, idősebb diákok közé, ahol nagyobb
szabadságot engednek nektek. Mert
azt gondoljátok, másutt majd jobb lesz.
Sokszor talán nem hittetek pedagógusaitoknak, lehet, hogy sokszor haragudtatok rájuk, most talán úgy érzitek,
megszabadultok tőlük, de egy év múlva
már szeretettel gondoltok rájuk, mert
rájöttök, ők csak a javatokat akarták.
Mindent, amit tettek értetek tették!
Fontos azonban szem előtt tartanotok, hogy csak akkor lesztek boldogok,
ha önmagatokkal békében vagytok, és
emelt fővel tudtok a tükörbe nézni.
Mások lesznek a körülmények, az
emberek, akikkel együtt lesztek, de a lényeg ugyanaz marad: önmagatok előtt
kell becsülettel megállni, saját képességeiteket, adottságaitokat elfogadni,
s úgy menni az úton, hogy a kapott
adottságokat kamatoztatni tudjátok.

BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL
KEDVES BALLAGÓ
NYOLCADIKOSOK!
Bízom benne, hogy számotokra csupa szépet, jót és izgalmasat tartogat a
jövő. Ezeket természetesen csak az kaphatja meg, aki tesz is érte.
Mindannyiótokban ott rejlik a tehetség. Kiben így, kiben úgy jelenik meg.
Sokszor hosszú évek telnek el, mire
felszínre tör. De úgy gondolom, akkor
lehettek boldogok, ha azt csináljátok,
azzal foglalkozhattok, amit igazán szerettek.
Mi mást kívánhatnék most nektek,
mint azt, hogy a sikereitek gyűjteménye számosabb legyen a tévedéseknél,
hogy sokkal több mindenre gondolhassatok vissza a büszkeség, mint az
okulás miatt.
Kívánom nektek, hogy az itt eltöltött
évek, az iskola falai között megszerzett
tudás, az élmények sokasága, a tanáraitok embersége, szeretete elegendő éltető erőt adjon nektek a mindennapok
helytállásához, küzdelmeihez.
Ady Endre szavait idézve elvárásaimat fogalmazom meg nektek.
„Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig EMBER legyen”
KEDVES SZÜLŐK!
Köszönöm Önöknek, hogy együttműködésükkel segítették nevelő-oktató munkánkat. Kívánok továbbra is
sok erőt és egészséget mindnyájuknak,
hogy a jövőben is igazi családi háttér
állhasson gyermekük mögött. Önök
tudják, hogy a mai napig mennyi mindent tettek a gyerekek boldogulásáért.
Kérem, álljanak meg a mindennapi
munka rohanásában, és gondoljanak
vissza az utóbbi évekre, azokra az áldozatokra, amiket vállaltak értük. Most
egy olyan időszak következik, amikor
a küzdelmeket egyre önállóbban kell
megvívniuk, de ne feledjék, még nagyon sokszor támogatásra szorulnak
az élet nehézségeinek leküzdésében,
és Önöknek, nekünk segítő kezet kell
nyújtanunk. Mindez azt jelenti, hogy a

fiataloknak szüksége van az önállósulásra, az önálló gondolkodásra, de azért
jó, ha mi is ott vagyunk valahol a háttérben.
Úgy érzem, hogy azért, amilyenek
lettek ezek a fiatalok, és amilyen lesz
az életük, abban közös a felelősségünk.
Kérem, segítsék Őket abban, hogy életükben tartós boldogságot tudjanak
elérni.
KEDVES KOLLÉGÁIM!
Megköszönöm Nektek áldozatkész
nevelő-oktató munkátokat, hiszen nagyon sokat fáradoztatok ezért, hogy
elérkezhessen a mai nap. Ti biztosítottátok a tanulóknak, hogy 8 évi kemény
munka után biztos tudással felvértezve
léphessenek be életük következő állomásának kapuján.
Külön köszönet illeti az osztályfőnököket: Zima Laci bácsit, Czudor Laci
bácsit, Elek Jóska bácsit és Orbán Ildikó
nénit, akik sokszor erejükön felül küzdöttek Veletek, értetek.
KEDVES KOLLÉGÁK!
A mi megbízatásunk ezennel véget
ért, tovább nem követhetjük a fiatalokat
az úton, a célhoz most már nélkülünk
kell eljutniuk.
Köszönöm a technikai dolgozók
munkáját is, akik szintén hozzájárultak
ahhoz, hogy ti jól érezhessétek magatokat iskolánkban.
Nyolcévi kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért
az iskola alapítványa a Ványai Ambrus
Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért
Alapítvány Ványai Ambrus díjban részesíti. Dékány Csilla 8. a, Rizmann
Erika 8. a és Séllei Péter 8. b osztályos
tanulókat. A díjakat a vele járó pénzjutalommal együtt a bizonyítványosztás
alkalmával vehetik át Pócsikné Tarsoly
Gabriellától, a kuratórium elnökétől.
Könyvjutalomban részesül: Bere
Nándor 8. c osztályos, aki a települési
rendezvények állandó szereplője volt,
Bereczki Szabolcs György 8. c osztályos tanuló a matematika versenyeken
való sikeres részvételért, Huszárik Nikoletta Nóra a szépíró versenyen elért helyezéséért és Lovász Emese 8. e
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osztályos tanuló a szépíró versenyen
és a megyei Ki Mit Tud-on elért kiváló
eredményéért, Miklovicz Gyula 8. a
osztályos tanuló az ELTE tanulmányi
versenyén elért kitűnő eredményéért,
Szabó Noémi 8. b és Szekeres Mónika 8. a osztályos tanulók az iskola
kórusban végzett tevékenységéért,
Táncos Gergő 8. c osztályos tanulók
a matematika versenyeken és az ELTE
tanulmányi versenyein elért kiváló
eredményéért, valamint Tóth Ábel 8. b
osztályos tanuló, aki az iskolai rendezvények rendszeres szereplője volt.
Az iskola munkáját segítő szülői
munkaközösségi tagok közül emléklappal mondunk köszönetet.
A 8. a osztályból:
Bakné Ungi Ildikó
Czirják István
Elek Mária
Kovács Magdolna
Urbán Erika
Polasek Zoltánné
Somogyi Tünde
Szarka Tiborné
A 8. b osztályból:
Tóthné Bere Mária
A 8. c osztályból:
Bereczkiné Szalai Judit
Beréné Makra Etelka
Magyarné Kajla Csilla
A 8. e osztályból:
Zsombok Mária
A könyvjutalmakat és a szülői okleveleket a bizonyítványosztás alkalmával
vehetik át a jutalmazottak.
Most újra hozzátok fordulok, Kedves
ballagó diákjaink!
Varga Miklós szavaival pedig jó kívánságomat mondom el:
„Kívánom Neked, legyen nyílt az utad,
Tudd hová tartasz és hol vagy!
Légy mindig tiszta, sose bántson az igaz,
Ne legyen titok csak a holnap!
Ha bármihez kell, legyen mindig erőd!”
(Búcsúzás helyett)

DIGITÁLIS UTAZÓ ISKOLA PROGRAM A VÁNYAI AMBRUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
A Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI tagja
a Pénziránytű-BankVelem Iskolahálózatnak,
amelynek köszönhetően
a tanév során többféle programban lehet részünk. Ilyen
lehetőség az Utazó Iskola, amely keretein belül a pénzügyi tudatosságot erősítő, rendhagyó órákat tartanak a
szervezők iskolákban.
Az idei tanévben a vírushelyzet miatt Pénziránytű-BankVelem Digitális Utazó Iskolaként a program
munkatársai, Koltay Eszter, Kocsis Fülöp Soma, Kovács
Ádám nem személyesen jöttek el hozzánk, hanem online
órát tartottak három osztálynak, két alkalommal is.
A 3. c osztályosok Ernyesné Vass Róza tanító nénivel
együtt a BANKJEGYBIZTONSÁG című foglakozások
során többek között megvizsgálták a bankjegyeinket,
miről ismerhető fel, ha hamis. Beszélgettek a pénz kialakulásáról, régi és a modern fizetőeszközökről. Kaptak
olyan linkeket, ahol eljátszhatják, hogyan lehet kezelni a
virtuális pénzünket. Jó játékok kapcsolódnak bankjegyeinkhez, pl. a bankjegyeken szereplő várak, építmények
összerakása 3D-ben. A 3. osztályos tanulóknak tetszettek
az órák, és a bemutatott játékok is.

A 7. b és 7. c osztályos tanulók ONLINE VÁSÁRÁLÁS
ÉS BANKKÁRTYAHASZNÁLAT című
foglalkozásokon
a
tudatos vásárlásról,
a bankkártyák online felületen történő
használatáról, deviza
és valuta közötti különbségekről, és sok más hasznos, pénzügyi tudatosságot
erősítő információról hallhattak, beszélgettek. A hetedikeseket irányító pedagógus Czudor Lászlóné volt.
A foglalkozások jó hangulatban, derűsen zajlottak,
a tanulók visszajelzése alapján érdemes volt az órákon
részt venni. A foglalkozásokat tartók hasznos linkeket,
a tanulókat érdeklő érdekes oldalakat ajánlottak, amelyeken olyan feladatokat is találnak a gyerekek, amelyek
elvégzése után jutalomtárgyakat is kaphatnak.
Köszönjük a BankVelem Program munkatársainak a
foglalkozásokat.

KÖZÉPISKOLAI BEIRATKOZÁS
Tisztelt leendő Tanuló, tisztelt Szülő!
Már a tavalyi tanévben is lehetőség volt minden középiskolában a KRÉTA elektronikus beiratkozásra, ez
az idei tanév vészhelyzetére tekintettel most különösen
fontossá vált.
Az elektronikus beiratkozás folyamatát a honlapunkon közzétett tájékoztatóban a www.dvki.sulinet.hu címen bemutatjuk.
Amennyiben ezt, vagy a jövő évi tanévkezdést illetően
kérdése merül fel, titkársági telefonos vagy e-mail-es elérhetőségeinken keressen bizalommal bennünket:
telefon: 66/585-110 vagy 20/293-29-83
e-mail: devavanya@gyszc.hu
A vészhelyzeti intézkedések fokozatos feloldásával – a
megmaradó biztonsági előírások teljes betartása mellett
– a személyes beiratkozásra is lehetőség nyílik, de ehhez mindenképpen előzetes telefonos egyeztetésre van
szükség.
A beiratkozás ideje:
2020. június 22-23. (hétfő-kedd) 8-12 óra között.
Helye: 5510. Dévaványa, Mezőtúri u. 2.

A beiratkozásra kérjük, hozza magával a következőket:
1. általános iskolai bizonyítvány;
2. személyi igazolvány, lakcímkártya, OM-azonosító kártya, taj-kártya, adókártya;
3. rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló érvényes határozat másolata;
4. tantárgyi mentességről szóló érvényes szakértői vélemény (Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy Nevelési Tanácsadó által
kiállított érvényes szakértői vélemény alapján SNI A,
SNI B, BTM) másolata;
5. halmozottan hátrányos helyzetről (HHH) hatósági bizonyítvány másolata;
6. oltási könyv
7. diákigazolványhoz az okmányirodában kapott igazolólapot (NEK azonosító) – bármelyik okmányirodába be
lehet menni (személyi igazolvány, lakcímkártya legyen
a tanulónál!) – ezt az igazolást kell elhozni a beiratkozásra. A diákigazolvány ingyenes. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a tanuló 14. életévének betöltése után
menjenek el az okmányirodába, hogy a tanuló aláírása
szerepeljen a papíron (ne a szülőé)!
Tóth Erika, igazgató
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JUBILEUMI KIADVÁNY A HELYI KÖZÉPISKOLÁRÓL
1998 szeptembere nevezetes esemény a helyi középiskolai oktatás történetében, hiszen újraindult a szak- és gimnáziumi képzés. 1999 szeptemberében
pedig beköltöztünk a megye egyik legszebb iskolaépületébe. Kiadványunkkal emlékezni szeretnénk erre, és persze arra is, hogy hogyan alakult, fejlődött, változott intézményünk az elmúlt időszakban. Intézményünk oszlopos
tagjai emlékeznek... Ha emlékezünk, akkor fényképeket is előveszünk. Mi is
így tettünk...
Szeretettel ajánljuk kiadványunkat minden iskolánk eseményeit figyelő és
követő kedves jövendő Olvasónknak!
A középiskola tantestülete

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK
A DÉVAVÁNYAI KÖZÉPISKOLÁBAN 2020/2021 TANÉVBEN
SZAKMAI VIZSGA ÉS ÉRETTSÉGI UTÁNI TOVÁBBTANULÁS
Közismeret nélküli szakmai képzések (érettsé2 éves érettségire felkészítő oktatás, szakmai
gi vagy szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők
bizonyítvánnyal rendelkezők részére (nappali/esti)
részére), képzési idő 2 év
Kereskedelmi értékesítő (ösztöndíjas)
Iskolai rendszerben megszerzett OKJ bizonyítvány a
Hegesztő (ösztöndíjas)
belépés feltétele.
Szociális ápoló és gondozó (ösztöndíjas)

Ágazat

Érettségire épülő szakképesítés

Szépészet ágazat

Szépészet ágazat

Fodrász (ösztöndíjas)
Informatikai rendszerés alkalmazás-üzemeltető technikus
(ösztöndíjas)
Kisgyermekgondozó, -nevelő
(ösztöndíjas)
Fodrász

Vendéglátóipar ágazat

Vendéglátásszervező

Informatika ágazat
Szociális ágazat

Képzési idő

2 év

1 év
(szakirányú szakgimnáziumi
érettségivel)

Egy jó szakma – Biztos jövő!
Beiratkozás: 2020. június 22-23.
További információk:
Gyulai Szakképzési Centrum
Dévaványai Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.
OM: 203069

Telefonszám: 06 (66) 585-110
Mobil: 06 (20) 293-2983
E-mail: devavanya.gyszc@gmail.com
Web: www.dvki.sulinet.hu
Facebook: Dévaványai Középiskola
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
A Kihívás Napján átadásra került a
,,Dévaványa Sportjáért” elismerő cím
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete alapján ,,Dévaványa
Sportjáért” ” elismerő cím adományozható azoknak a személyeknek, akiknek egyéni vagy csapatjátékban elért eredményei,
illetve a település sport életének támogatása érdekében végzett
tevékenysége példa értékű a település közössége számára.
A rendelet alapján 2020. május 27-én adta át Valánszki Róbert polgármester úr Nagy Ádám részére az elismerő címet, a
járványügyi helyzet miatt meghozott kormányrendeletek betartása mellett.
Nagy Ádám 1990-ben született Békéscsabán. Általános iskolai tanulmányait a Szügyi Dániel Református Általános Iskolában végezte el, a középiskolát pedig a Péter András Gimnáziumban. Ezt követően testnevelő-edző szakon folytatta
tanulmányait Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán. 2012ben testnevelő-edzői diplomát, 2018-ban pedig okleveles testnevelőtanári és okleveles történelemtanári végzettséget szerzett Egerben. 2019-ben spinning instruktori képzést végzett,
2020. szeptemberében triatlon sportedzői vizsgát fog tenni. Jelenleg a szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskolában tanít test-

nevelést, történelmet és úszást, továbbá a Dévaványai Sportegyesület úszó-szakosztályának edzője és a Túzok Trail terepfutó- és kerékpárverseny megálmodója és egyik főszervezője.
A sportok közül az úszás áll hozzá a legközelebb. Ezt a sportágat 2001 óta űzi. Az úszószakosztálynak 2003-as megalakulása óta tagja. Bodnár Tímea és Simon Metcalfe adta neki a követendő példát, amit magáénak érezve választotta a testnevelői,
edzői pályát. 2011-től kezdődően vette át a szakosztály edzéseinek az irányítását, 2012 óta vezeti a szakosztályt, amely azóta
számos térségi és országos elismerést tudhat magáénak. Célja
többek között a triatlon sportág meghonosítása Dévaványán.
Sportolói tevékenysége:
Úszás sportágban nyíltvízi hosszútávúszó versenyeken szokott elindulni. 2012-óta rendszeresen versenyez 10-42 km es
futóversenyeken, eddig 8 alkalommal teljesítette a maratoni
42 km-es távot. 2014-ben kezdett el triatlonozni, eddig 3 alkalommal teljesítette az Ironmant, ami 3,8 km úszásból, 180
km kerékpározásból, és 42 km futásból áll. Legjobb eredménye
ezen a távon 11 óra 58 perc, amivel 2016-ban az országos bajnokságon a korcsoportjában 17. helyezést ért el. Jelenleg is az
országos bajnokságra készül.
Nagy Ádámnak ezúton is szeretettel gratulálunk, kívánunk
további jó egészséget és hasonló elhivatottságot a jövőben is!

•••••••••
Dévaványa Oktatásügyéért elismerő címátadásra került sor 2020. június 5-én
1952 óta június első vasárnapján köszönjük a pedagógusokat országszerte. Településünkön erre 2020. június 5-én
pénteken 14 órától került sor. A járványügyi intézkedéseknek eleget téve a széleskörű, megszokott ünnepséget egy
családias hangulatú díjátadás vette át ebben az évben.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete alapján ,,Dévaványa Oktatásügyéért” elismerő cím adományozható a település oktatási- nevelési intézményeiben legalább 15 éven
keresztül aktívan munkát végző pedagógusnak, a pedagógiai munkát segítő dolgozónak, vagy más személynek, aki
kiemelkedő szakmai felkészültségével vagy teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben
előmozdította az intézményben folyó oktatási- nevelési
tevékenységet, az intézményi célok eredményes megvalósítását. A rendelet alapján a képviselő-testület 2020-ban
az elismerő címet Laskai Tibornak ítélte oda, melyet Valánszki Róbert polgármester úr adott át az önkormányzat
Dísztermében.
,,Dévaványán születtem 1966. július 7-én. Iskolai tanulmányaimat is itt végeztem, az akkori I. számú Általános Iskolában. Már egészen kicsi korom óta szerettem rajzolni és
vonzódtam az alkotási folyamatokhoz, fúráshoz, faragáshoz,
valaminek a létrehozásához. Gimnáziumi éveim alatt mindig
jártam rajz szakkörre, sokat rajzoltam, festettem. Érettségi

után, 1984-ben a körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskolában alkalmaztak, mint képesítés nélküli napközis nevelőt. A tanítás utáni időben sokat játszottam, kirándultam
és természetesen rajzoltam és festettem a gyerekekkel. 1985ben, egykori iskolám, az I. számú Általános Iskola igazgatója felajánlotta, hogy jöjjek haza. Ebben a tanévben rajzot tanítottam és napközis nevelő voltam, képesítés nélkül.
Nagyon szerettem a munkámat, mivel volt rajztanáromtól
vehettem át a „stafétabotot”. A következő tanévben osztályt
kaptam, így „zöldfülű”, de lelkes osztályfőnöke lettem egy
nyolcadikos, végzős osztálynak, akik már azóta többen is
több gyermekes szülők és most azok gyermekeit tanítom.
1987-ben bevonultam katonának, a szolgálat letöltése
után gyámügyi előadóként dolgoztam. Örültem a feladatnak, hiszen a gyerekek közelében maradhattam, bár átvitt
értelemben, de tehettem értük valamit. Szorgalmasan látogattam a családokat, sokat láttam és tapasztaltam. Két
éves tartalmas és sokszor emberileg gyötrelmes munka után
pályát módosítottam.
Elhivatottságom továbbra sem változott a tanítás irányába, így a helyben működő gyermekotthonban helyezkedtem
el, mint nevelőtanár. Három éven keresztül foglalkoztam
az itt élő nehéz sorsú gyerekekkel, igyekeztem élménygazdagabbá tenni a mindennapjaikat. Az első adandó alkalommal jelentkeztem a Nemzeti Szakképzési Intézet mellett
működő, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola által szervezett
gyermekfelügyelői tanfolyamra, majd ugyanitt a nevelőtanári szakot is elvégeztem, gyermek- és ifjúságvédelmi kiegészítő képzéssel.
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Ezt követően a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző
Főiskola rajz szakos tanár, levelező tagozatára jártam. A tanulás mellett természetesen folyamatosan dolgoztam. Ebben
az időszakban napközis tanárként, majd néhány év múlva a
napközis munkaközösség vezetőjeként is. A rajztanári diploma megszerzése után rajzot tanítottam felső tagozaton,
délután rajz szakkört vezettem. Közben osztályfőnöki feladatokat is kaptam. Ezek az évek újra és újra megerősítettek
abban, hogy milyen jó a gyerekekkel együtt „dolgozni”.

immal eredményesen. A művészeti iskolában két pályázat
megírásában és megvalósításában is részt vettem. Az egyik
„Grimm mesék”, a másik „Árnyjáték” címmel.
Az egyik helyi és az ecsegfalvi óvoda felkérésére a tanszakra
járó gyerekekkel, nagyméretű dekorációs festményt készítettünk. Igyekszem a gyerekek munkáját minél több alkalommal bemutatni az érdeklődő közösségnek, évente két kiállítás
megszervezésével, amelyet több napos előkészület előz meg.

Tanítványaim egyre több versenyen és pályázaton vesznek
részt, amelyek növelik gyakorlati tudásukat, önbizalmukat, önértékelésüket. Már ötödik éve részt veszünk a vésztői
„Színes tintákkal álmodom” festészeti versenyen, ahonnan
tanítványaim kiemelkedő eredményeket hoznak el. A helyi,
2016-os naptárban is helyet kaptak tanítványaim festményei.
A közalkalmazotti tanácsnak tagja, majd három évig a
Nagy sikert aratott, ezért a 2017-es naptár megjelenéséhez a
vezetője voltam. Igyekeztem a legjobb tudásom szerint képtanszakot felkérték, hogy egész évre készítsünk illusztrációs
viselni és segíteni kollégáimat. Ezt tettem az iskolán kívül
rajzokat és festményeket.
is, amikor egy választási cikluson keresztül a városi önkorNéhány éve az a megtiszteltetés ért, hogy városunk főterére
mányzat képviselője voltam.
hangulatos, vidám dekorációs elemeket készítsek.
A helyi gimnáziumban több éven keresztül tanítottam rajMár 20 éve készítek fel diákokat középiskolai, főiskolai és
zot, a fodrász tanulóknak szakrajzot. Egy tanéven keresztül
egyetemi
felvételire, rajzolás-festés témakörben. Sok-sok diaz iskola vezetésében is részt vettem, mint felsős igazgatóheákot
segítettem
már sikeres felvételihez. A békéscsabai műlyettes. Nagyon nehéz év volt, hiányzott a tanítás és a gyerevészeti szakközépiskolával, ahová rendszeresen felvételiznek
kekkel töltött alkotói idő.
tanítványaim, szoros szakmai kapcsolatot sikerült kialakítaAmikor az általános iskola mellett létrejött az alapfokú nom, rendszeresen tájékoztatnak volt diákjaim szakmai előművészeti iskola, én is óraadó voltam és 20-22 gyermekkel meneteléről.
foglalkoztam a délelőtti tanítás mellett. Már közel 20 éve foFeleségem, Krisztina szintén a helyi iskolában dolgozik
lyamatosan igyekszem minél több gyermekkel megszerettettanítónőként, Anna lányom a Liszt Ferenc Zeneművészeti
ni a rajzolás-festés „mesterségét”. Ennek köszönhetően egyre
Egyetem elvégzése után doktori tanulmányait folytatja, mitöbb tanuló iratkozik be a képzőművészeti tanszakra. Jelenközben kutatói munkát végez a Zenetudományi Intézetben.
leg 81 gyermek jár a foglalkozásokra.
Fiam, Tibor most végez a Pécsi Tudományegyetem Művészeti
Minden nyáron részt veszek az iskola által szervezett mű- Karán, mint festőművész.
vészeti táborban, a tábor programjainak előkészítésében,
Tisztában vagyok azzal, hogy a pedagógus személyes valebonyolításában. Emellett évek óta tagja vagyok a Dévavá- rázsa, személyes példaadása a legnagyobb hatást gyakorolja
nyai Múzeumbarátok Körének. Nyaranta a múzeumi gyer- a gyermekekre. Ezért saját művészeti tevékenységemet is fejmektábor szervezésében és lebonyolításában is részt veszek. lesztem, sokat festek, rajzolok és alkotok minden félét, amiben
Már második éve a Kör szervezésében az „Alkotóműhely” csak van egy kis fantázia és kihívás. Igyekszem ezt a hitvalfestészeti részét vezetem. Ezáltal nagyon sok felnőttel sikerült lásomat a gyerekekre is kivetíteni, alkotói környezetemet is e
megszerettetni a festészet alkotói örömét.
szerint kialakítani:
Öt éven keresztül a diákönkormányzat vezetője voltam,
amely sok szervezési feladattal, de nagyon jó élményekkel
volt tele. (Diáknapok, Sportnap, osztály bulik, Kihívás napja, iskola újság…)

Az iskolánk által szervezett rendezvényekre és alapítványi
jótékonysági bálokra több éven keresztül rendszeresen díszleteket és dekorációkat, háttereket készítettünk tanítványaim
önzetlen segítségével.

„Ezen a kis helyen megtanuljuk értékelni egymást,
gondolkodni, tanulni, ámulni, békét találni és alkotni.”
(Pam Brown)

Szakmai fejlődésem érdekében több továbbképzést végezLaskai Tibornak ezúton is szeretettel gratulálunk, további
tem el. A Magyar Képzőművészeti Egyetem tananyagkimunkájához hasonló elhivatottságot és jó egészséget kívápróbálásának projektjében is részt vettem, amelynek során
nunk!
„Családi alkotói délutánt” szerveztem, ahol a szülők a gyermekeikkel együtt alkothattak.
Tanári munkám során több rajzversenyt szerveztem helyben és nagyon sok pályázaton vettünk részt tanítványa-

Laskainé Kiss Alexandra, kulturális közösségszervező
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2020- A Nemzeti Összetartozás Éve
- Trianon 100 - Egy nemzet traumája
A Trianoni békediktátum minden magyar ember szívébe és
emlékezetébe örök traumaként égett be. Azok az országok és
nációk, amelyek sikerként élik meg a Trianoni eseményeket
elfelejtik azt, hogy nekünk magyaroknak és a környező országoknak egy addig jól működő gazdasági térségét tették tönkre, vonták meg ezzel a gazdasági fejlődés lehetőségét is, és
lettünk mi attól fogva függők Nyugat-Európától. A Trianoni
esemény a magyar történelem XX. századának nyitánya volt,
amely rányomta bélyegét a továbbiakra is. Mi hőseposzok
nélkül maradtunk, nekünk a tárgyalóterem maradt 1920ban, ahol gróf Apponyi Albert megkísérelte a lehetetlent is,
hiszen a legutolsó négyzetkilóméterig is meg kellett harcolni.
A terület-, és lakosságelszakítások, a gazdasági kifosztás mellett a kulturális csonkításról és a szociális és lelki sebekről a
mai napig születnek tanulmányok és könyvek. A Trianoni
békediktátumról és az azt övező eseményekről a mai napig

lehet újat mondani és valahol legbelül a mai napig várjuk mi
magyarok a lelki feloldozást az alól, amit ránk sütöttek 1920ban. Ma, 100 évvel a békediktátum után arra kell fordítani a
figyelmünket, amelyet az elmúlt száz évben ért el a magyarság
és Magyarország. Arra, hogy fel kellett és fel is tudtunk állni a
földről, arra, hogy a száz évvel ezelőtt halálra ítélt nemzet ma
nem csak él, hanem megmutatta Európának, hogy a magyar
oázisnak helye van az európai nemzetek tengerében. Feladatunk, hogy megőrizzük identitásunkat, önazonosságunkat és
szuverenitásunkat és hinni ,,egy isteni örök igazságban.”
2020. június 4-én 16:30 órakor zúgtak együttesen a katolikus és református templomaink harangjai Dévaványán,
tisztelegve, emlékezve ezzel Trianonra és a trianoni centenáriumra.
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen.”
/Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna-1920/

A GYIMESEK A KELETI VÉGEKEN. PATAKORSZÁG ÚTIKALAUZA.

Nincsen kötődésem Dévaványához, mindössze kedveskedni akartam közösségüknek a gyimesbükki felvétellel. Jómagam
nyugalmazott gimnáziumi I. fokozatú történelem tanár vagyok,
a kolozsvári tudományegyetem végzettje. Szilágy és Szeben megye iskoláiban tanítottam. Második házasságom révén, jelenleg
Székelyudvarhelyen élek. A helységnevek megszállottja vagyok,
több munkám jelent meg ebben a témakörben. A legnagyobb a
két kötetes Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási
helységnévtára. Megírtam 651 oldalon szülővárosom, Szilágysomlyó krónikáját. 18 éven keresztül voltam, feleségemmel együtt
a medgyesi szabadegyetem vezetője. Útleírásommal egy kirándulásra hívom az Olvasókat!

turista hogyan jut el ide? Gépkocsival Ártánd – Nagyvárad – Marosvásárhely – Székelyudvarhely – Csíkszereda – Gyimesbükk
30-as MÁV őrház útvonalon, Arad felé a dél-erdélyi autópályán
az útvonal 100 km-el hosszabb. Csíkszereda északi felében a gyergyószentmiklósi útból jobbra kanyarodunk a 12A jelzetű útra, ezt
követve Szépvízen át (itt megpihenhetünk szép természeti környezetben egy gyűjtőtó partján.) Szépvíz volt örmény település után,
az út fokozatosan emelkedik 1164 m magasságra, itt a Gyimesi
hágóra érkezünk. Több nevét is ismerjük: Fügésteleki tető, Csermászó vagy Szermászó. Jó időben körbe nézve a Széphavast (1337
m) a Nagyhegyest (1149 m), a Bálványoshavast, a Tarhavast, a
Csíkihavast és a Bükktetőt (1307 m) láthatjuk. Innen szerpentines
úton érkezünk a Tatros forrásához vagy Tatros fejéhez. A Tatros
folyónév a Tatárosból került a magyar nyelvbe. A Tatros kis híján
30 km hosszú völgyet alakított ki a Gyimesekben. Három nagy település alakult ki a víz mentén: Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok
és Gyimesbükk (nevezték még Alsóloknak is). A Tatrosba öt-hatszáz méterenként jobbról és balról ömlik be egy kisebb patak, melyek falurésze az ott lakó családokról kapta nevét: Gyimesfelsőlokhoz tartozik: Répcepataka, Bükkloka, Sántatelek, Komját vagy
Komjátpataka, Rajkópataka vagy Farkaspataka, Bothavaspataka,
Ránapataka vagy Ciherekpataka, Görbepatak, Ugronpataka, Szőcsökpataka , Gáborokpataka. Az alábbiak mindegyike Gyimesközéplok tartozéka: Antalokpataka, Bánpataka vagy Bándpataka,
Borospataka vagy Boros, Görbékpataka, Bartosokpataka, Kápolnapataka vagy Kápolna, Kováspataka, Petkipataka, Szalamáspataka vagy Salamás, A patakvölgyekbe települt házak sora öt-tíz kmre Hidegségpatakához még két falurész tartozik: Barackospataka
és Bükkhavaspataka 15 kilométeren nyújtózik, Setétpataka vagy
Sötétpataka mindössze 5 km hosszú. Gyimesbükkhöz tartozik:
Buhapataka vagy Agyagospataka, Bartosokpataka, Bálványospataka, Rakottyástelep és Tarhavaspataka.

A Gyimesek Erdélyország egyik nagyon szép tájegysége. A Keleti-Kárpátokban találjuk, Dévaványától 550 km-re. A kíváncsi

A gyimesi települések területe eredetileg öt szomszédos csíki, székely község tulajdona volt. A gyimesi telepesek (csángók)

A közelmúltban egy fotó érkezett a szerkesztőségbe: ványai zászló,
egy erdélyi hegycsúcson (19. oldal). Ennek kapcsán rövid helybeni nyomozás után kiderültek a képhez az információk is. A képet
Szabó Attila küldte. A vele való levélváltások eredményeként született az alábbi írás, melyet továbbiak is követnek majd.

A cikk folytatódik ••
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A GYIMESEK A KELETI VÉGEKEN. PATAKORSZÁG ÚTIKALAUZA.
a 17. század végétől kezdték legelőbérletesként benépesíteni a
mai lakóhelyüket. A gyimesi szoros lakossága nagyobb részt csíki székelyekből, kisebb részben moldvai csángó magyarokból és
románokból származik. A csángó telepek fejlődése megtorpant
az 1694. február 13-án Moldva felől történt tatár betörés. A tatárok ekkor feldúlták a Gyimesek vidékét, de a székely lakta csíki,
gyergyói falvakat is. A tatárbetörés után lassan-lassan benépesült
a völgy, a hegyeken tanyákat alakítanak ki, az ide csángáltak a patakfejekben voltak legkevésbé szem előtt, itt jól eltudtak rejtőzni

a katonaság, a szolgaság, a zsellérség és az adózás elől. Az osztrák
császárság által 1762-1764-ben erőszakkal felállított határőrezredek újabb tömegeket kényszerített menekülésre, a menekültek
egy része a Gyimesekben húzódott meg. A Gyimesek vidékének
lakossága fokozatosan növekszik:
A 19. században 2882 lakót számlálnak, 1900-ban 4772 itt
lakó, 1910-ben 11.652 a lélekszám. Nagy többségüknek anyanyelve magyar.
Szabó Attila

A MÚZEUMI ARCHÍVUMBÓL: AZ EMBER ÉS A HIEDELMEK: A VÁNYAI NÉPI BABONÁK, HIEDELMEK
A mai világunkban az elődeinktől átvett babonáink és hiedelmeink csak igen
szerény mértékben játszanak szerepet a
mindennapjainkban. Ez több dologra vezethető vissza. Az egyik indokot a korábbi, tájszavakkal foglalkozó cikkünkben
már körbejártuk. A másik tényezőt pedig
a mai mindennapjaink felgyorsulásában,
átalakulásában kell látnunk. Ennek révén
csak azok a babonák és hiedelmek lesznek némiképpen meghatározók, amelyek
valamilyen közvetlen hatással vannak a
mindennapjainkra, vagy kiemelkednek
a szürke hétköznapokból. Ismertebb babonáink közül ennél fogva jelentősek
a szerencsét hozó (négylevelű lóhere,
nyúlláb), balszerencsét (fekete macska,
törött üveg) vagy a tojás, amely helyzettől függően termékenységi vagy kártékony (álomban, kártojás) jelentéssel bír.
Hiedelmeinket ezzel párhuzamosan általában valamilyen nagyobb vallási vagy
világi ünnepkörhöz tartozó, gyakran
táplálékkal esetleg táplálkozással kapcsolatos körben használjuk. Ide sorolhatjuk
például a húsvéti, karácsonyi vagy éppen a szilveszteri-újévi ételeket is. Jelen
cikkünkben megpróbálunk néhány babonát, hiedelmet bemutatni községünk
múltjából, amelyek ekkoriban szemben a
maival, igen élénken jelen volt a lakosság
emlékezetében.
A hold. A holdat ma leginkább annak
ciklikus alakja alapján emlegetjük, illetve
annak életmódbeli befolyásának vonza-

tával, pl. telihold (fiúgyermek foganhat
ilyenkor, zavart alvás). A hold régen mágikus, kultikus szereppel bírt, a történelem egyes népei számára pedig egyet jelentett az isten/istenek megtestesülésével.
A cigányság a holdban látta a devlát és az
újhold eljövetelét pedig ehhez hasonlították „a tyúk egyet lépett és eljött az újhold”.
Szintén a holdhoz kapcsolhatjuk, hogy az
égitestben valaki „muzsikált”. A zenélő
személye azonban eltérő volt, egyesek
szerint Isten muzsikált ott, mások szerint pedig Szent Dávid. Ha valaki véletlen
meghallotta ezt a muzsikát, akkor annak
hét éven keresztül hallgatni kellett róla,
mert ha valakinek elmondta a történetét,
akkor soha életében nem hallotta a muzsikát.
Tojás. A tojás pontosabban a tojás rossz keltetéséből a néphagyomány szerint lidérc,
népies nevén mit-mit is kikelhet. A mitmit-két egy láthatatlan embernek hitték,
amely kívánságokat teljesít a gazdájának.
A hiedelem szerint a mit-mit a hónalj
alatt tartott fekete tyúk tojásából kel ki,
ha férfi tartotta a hóna alatt, akkor jérce.
A mit-mit kilenc nap és kilenc éj után kikel. Aki költötte nagy szenvedésen megy
át, lefő a húsa, lepállik és csak kevés ember éli túl ezt az időszakot. Miután kikel,
a gazdájával él, hasonlóan a gyermekeihez és a feleségéhez. Ekkor lehet kérni
tőle kívánságokat, amelyeket mindig
teljesít kivétel nélkül, innen származik a
neve is, mivel folyton azt kérdezi: mit-

mit? A lidérc eltüntetésére több módszer
is létezett, az egyikhez elegendő volt egy
egyszerű kézfogás, máskor pedig teljesíthetetlent kellett kérni.
Haláljelek. A legelterjedtebb hiedelmek
a haláljelek közé soroljuk manapság a
hosszantartó kutyaugatást illetve a bagolyhuhogást. Ez a két elem megvolt már
az őseinknél is. A halál előjeleként szerepel még néprajzi gyűjtéseinkben a törött
üveg, ajtó magától történő kinyílása, ha a
kés leesik az asztalról, a bútor megrecscsen, de ide tartozik még a kígyóval történő álmodás is. Halált jelentett akkor is
a kígyó, ha nem maga az a személy, aki
megfog halni, hanem annak hozzátartozója álmodta azt.
Látható tehát, hogy az általunk ismert
a babonához és a hiedelemhez köthető
dolgok milyen plusz jelentéstartalommal
bírtak egykoron. Az is nyilvánvaló ezekből a motívumokból, hogy népi fantázia
milyen gazdag volt (gondoljunk csak
vissza a „mit-mit?”-re). Ezeknek a motívumoknak a vizsgálata hosszú távon
nemcsak a néprajz, hanem a történetkutatás számára is fontosak lehet. A babonák és hiedelmek vizsgálatával közelebb
kerülhetünk az őseink, elődeink gondolkodásának megismeréséhez, hosszú
távon pedig egy-egy társadalom gondolkodását is megérthetjük a történelmi korszakainkban.
Szöllösi Bálint Róbert, történész

‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ
Ezt olvastuk a
Dévaványai Hírlapban
A Dévaványai Hírlap
2005. júniusi számából
A képviselő- testület a szociális földprogram keretében rendeletben fogadta
el a szociálisan rászorulók növénytermesztéssel és állattartással kapcsolatos tevékenységét.

Döntöttek a Ladányi Mihály és a Bocskai utcában lévő önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásáról. E szerint
400.-Ft/m2 áron értékesítik azokat azzal,
hogy a 35 év alatti fiataloknak lehetősége
van olcsóbban lakótelket venni, amenynyiben építeni szándékoznak.

•••••

Gratulálunk! 2005. április 29-30-án
Budapesten, az Olasz Intézetben nagy-
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szabású kulturális fesztivál került megrendezésre. A közönség sorai között
helyet foglaltak az intézmény vezetői
és az olasz nemzet jeles képviselői. A
különféle művészeti ágak mellett közel
négyszáz kórus –közöttük a dévaványai
Városi Kórus is fellépett, és a nagyszerű
7. helyezést érte el. Gratulálunk a tagoknak és vezetőjüknek, és további sikereket
kívánunk!

‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ
Emlékezzünk elődeinkről
Amikor Dévaványa visszakapta városi címét, rangját, akkor
nyitotta meg kapuját a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény,
így városunk és múzeumunk is idén ünnepli e nevezetes esemény
20. évfordulóját.
Ebből az alkalomból emlékezünk a Havancsák családra, akik
sokat tettek azért, hogy megvalósulhasson Bereczki Tanár Úr
álma: legyen egy önálló múzeumi épület Dévaványán.
A közelmúltban helyezték közös sírba Havancsák Ferenc és
Havancsák Ferencné Tömöry Éva hamvait.
Havancsák Ferencet, a jó eszű, okos kisfiút a keserves gyermekkori szenvedések tanították meg arra, hogy keményen, kitartóan
küzdjön célja eléréséért. A nehéz cselédsors után kereskedőinasnak állt, s addig tanult, képezte magát, míg Dévaványán megalakult ÁFÉSZ igazgatója lett. Felesége, Évike néni tanítóként nagy
szeretettel és türelemmel tanította a kisdiákokat az írás, olvasás,
számolás tudományára.
(Feri bácsi életéről, családjáról részletesebben, bővebben olvashatunk, a 2004-ben megjelent múzeumi kiadványunk, a Kincseink 3. számában található életrajzi írásában.) /Aki szeretné elolvasni, a múzeumban megtalálja. /

Azért idéztük fel emléküket, mert a Havancsák család tagjai
nem felejtették el gyökereiket, mindig támogatták és támogatják
Dévaványát. Hálával gondolunk az elhunyt Havancsák szülőkre.
Köszönet a Havancsák család élő tagjainak önzetlen támogatásukért, adományaikért.

Köszönjük nagylelkűségüket!

ÉVFORDULÓS SAROK
te! — mondja a másiknak. Végre, kilencedszer talál. — És
így lövök én! A kilencedik lövés még késik. A káplár keze
Ebben a hónapban a 20. századi magyar irodalom egyik
még reszket, de szemei egy árnyalattal már tisztábban látják
legkiválóbb költőjére, a gyermekek és felnőttek körében is
a célt.”
ismert Weöres Sándorra emlékezünk, aki 1913. június 22én született. Most biztatásul, óhajunkat, vágyunkat megfo•••••••
galmazó versének részletét olvassuk el.
Kedves Olvasóink!

Ezt olvastuk a
Dévaványai Hírlapban

Munka és béke
„Sok-száz buzakalász érik, hajlik,
Táncol ragyogó fény karján.
Lengő gabonánk szépen gyarapodik,
Kedvünk magasodik, égig száll!
Szántunk, aratunk, tenger a dolgunk,
A virág, a gyümölcs békét vár.”
Szintén e hónap szülötte irodalmunk kiemelkedő alakja
az 1887. június 25-én született író, Karinthy Frigyes. Tanulságosan szórakoztató műve, az „Így írtok ti” második bővített kiadása éppen 100 évvel ezelőtt jelent meg. Mi most az
első kiadás rövid, vidám előszavát idézzük.
„Célozni tanulnak a katonák. Nem valami fényesen megy
a dolog. A káplár káromkodik, szidja a katonákat. Végre kikapja az egyiknek kezéből a puskát. — Nem tudtok ti semmit! Ide nézzetek! Céloz, lő — nem talál. Egy pillanatra zavarba jön, aztán feltalálja magát. Az egyik újonchoz fordul.
— Így lősz te! Megint céloz, megint elhibázza. — Így lősz

A Dévaványai Hírlap
1936. évi júniusi számából
Nyári este
Az imént halt meg a nyári alkonyat, a kis felhők beleremegtek és most ijedten keresik viharanyjukat, aki estére így
magukra hagyta őket. A fák susogva integetnek, hogy nem
kell félni, lám már kisütött a hold és kigyúltak az ég csillagablakai, meg a jegenyék is ott állanak a vártán és őrzik a békét, amit ezüst tájak felé most hordanak szét a mezőről hazatérő parasztszekerek.

A járványügyi helyzetre való
tekintettel az idén
elmarad a múzeumi gyermektábor.
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Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

„Örök az arcod
Nem száll el a szavad,
Minden mosolyod
a szívünkben marad.”

„Az arcod örök marad,
nem száll el szavad.
Minden mosolyod
szívünkben marad.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Feke Istvánné temetésén megjelentek és sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

Fájó szívvel emlékezünk Kecse Sándor
halálának 20. évfordulójára.
Szerető felesége, keresztlánya Tünde,
párja Gábor és két gyermekük Ákos és Szandika.

Megemlékezés

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

Fájó szívvel emlékezünk
Kónya Istvánné
halálának
14. évfordulójára.
Családja

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
Helyszín: múzeum (Dévaványa, Széchenyi u. 8.
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 35 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2020. június 19. (péntek) 16:30 óra

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

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.

Erdősné Cmarkó Ilona, Gyógymasszőr, Telefon: 06-20/402-2458.
Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre, Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
- duzzanatokra, ödémákra,
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!

A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

LABDARÚGÁS
X. VÁROSNAPI KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ KUPA
II. DIÓS KRISTÓF EMLÉKTORNA
2020. JÚLIUS 11. SZOMBAT

Dr. Kiss László

§

Helyszín: a Dévaványai Seres István Sport Telep műfüves
pálya. Maximum az első 8 csapat nevezését tudjuk elfogadni.
Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat.
Nevezni lehet: 2020. június 10től július 3-ig Papp Sándornál.
Részletek, szabályok ismertetese
a nevezéskor.

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.
Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, peres ügyekben
képviselet ellátása, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.
Dr. Kiss László ügyvéd

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

A kupán igazolt játékos is játszhat!
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TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35
ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
- sertés, marha, birka ill. szárnyas húsok,
- saját készítésű füstölt termékek (kolbász, szalámi,
húsok, disznósajt),
- saját készítésű friss termékek (sütnivaló hurka,
kolbász, májas, abált szalonna, tepertő),
- zsírok (sertés, mangalica, kacsa, liba),
- főtt füstölt termékek (Erdélyi szalonna, császárszalonna,
bordaporc),
- Megyeri féle 6-8 tojásos száraztészták,
- fűszerek, ételízesítők, pácok,
- savanyúságok,
- körösladányi hagyományos érlelésű savanyú káposzta,

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!

Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:
- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok - félkész
leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17.30,
Szo: 7-12, V: 7-10.

BÚZA FELVÁSÁRLÁS
betakarításkor, napi áron a rizshántolóban.

Telefon: 06-30/326-8226
Korrekt áron szántóföldet
vásárolnék vagy bérelnék
Dévaványa külterületén.

TELEFON: +36-30/413-9875

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107
A gyomaendrődi orvosi ügyelet a 66/386-520-as
számon elérhető. Ügyeletes rendőr:
06-30/633-7220. Polgárőrség: 06-30/627-1069.
E-on hibabejelentő: 06-80/210-310.

Menyasszonyi ruhák készítése
és bérbeadása szalagavatóra.
Több fős érdeklődés esetén a készlet megadott
helyszínre szállítása is megoldható.

www.anikoszalagavatoruha.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.: 06-66/485040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó.
Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik:
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2020. JÚNIUS 29., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2020. június 29-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő
lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Július 10. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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