Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2019. március 28. napján meg- tevő nettó 87.800,- Ft/tonna+bonifikációs összegű ajántartotta soron következő ülését.
latát, azaz mindösszesen nettó 10.360.400 ,- Ft-os ajánA lejárt határidejű határozatokról és a polgármester- latát hirdetik ki nyertesnek.
nek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását követően első napirendként került
megtartásra a Várospolitikai Fórum, amelyen a polgármester kiemelte, hogy véglegesítésre került Dévaványa
Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési
Stratégiája, amelyet több fórum keretében megismertettek és jelen ülésen is lehetőség volt a célrendszerrel, stratégiával kapcsolatos egyeztetésre, kérdések feltevésére.

Tizedik napirend keretében elfogadásra került a dévaványai szennyvíztisztító telepre vonatkozó szennyezés-csökkentési ütemterv.

Tizenegyedik napirendként tudomásul vették Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának
az EKR 000200462019 számú „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2019. évben a Körös-völgyi Konzorcium
Második napirendben került megtárgyalásra és egy- tagtelepülései részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban
hangúlag elfogadásra a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjú- hozott döntését és mint tagtelepülés, a szükséges bruttó
sági Tábor 2018. évi működéséről szóló beszámoló.
2.876.550,- Ft fedezete Dévaványa Város ÖnkormányzaHarmadik napirendi pontban tárgyalták és bírálták el tának 2019. évi költségvetésében biztosítja.
a dévaványai civil szervezetek kérelmét. 25 kérelem érTizenkettedik napirendi pontban a „Gólyahír bölcsőkezett, amelyeket mindösszesen 13 millió forint összeg- de eszközbeszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárás
ben támogatott a testület.
eredményeként Moldván János egyéni vállalkozó bruttó
Negyedik napirendként döntöttek a lakások és helyi- 4.483.011,-Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
ségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati
Tizenharmadik napirendben módosításra került a
rendelet módosításáról.
2019. évi városi ünnepség- és rendezvényterv.
Ötödik napirend keretében döntöttek arról, hogy a
„TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében ipari alapinfrastrukturális fejlesztés elvégzése
üzemcsarnok és kiszolgáló létesítményei kivitelezésével”
tárgyú beruházás megvalósításához szükséges villamosenergia mérési helyek kialakításához szükséges többletforrást, bruttó 3.417.660 Ft-t az önkormányzat a 2019.
évi fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

Zárt ülés keretében döntöttek ingatlan értékesítéséről, otthonteremtés helyi támogatásának odaítéléséről
egy esetben, elutasításra került egy a 2018. évi Vállalkozói Alap terhére megítélt munkahelyteremtő támogatás
céltól eltérő felhasználása, továbbá kijelölésre került az
5510 Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 7. számú költségalapú bérlakás bérlője.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2019. április
Hatodik napirendben a „Járási Startmunka Minta- 25. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei
program keretén belül megvalósuló programelemekhez a következők:
szükséges zúzottkő beszerzése – Dévaványa Startmunka
1.Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési
2019” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményetevékenységről, a közszolgáltatási szerződésben fogként a D-Profil Kft. nettó 6.500 Ft/t egységáras ajánlatát
laltak teljesülése.
hirdették ki nyertesnek.
2.A 2018. évi zárszámadás (a 2018.évi ellenőrzések jeHetedik napirendi pontban a Csabai Raktárszövetkelentéseivel) elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás
zetben meglévő tagság 2019. július 15-től történő megmegtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal.
szüntetése mellett döntött a testület.
3.A lakosság szociális helyzetének értékelése, a SzociáNyolcadik napirendként a növényvédő permetezési és
lis és Egészségügyi Bizottság beszámolója 2018. évben
betakarítási munkái tárgyában indított beszerzési eljárás
végzett munkájáról, a Szociális Földprogramról.
eredményeként az Agrodéva Kft. ajánlatát hirdették ki
4.Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi felnyertesnek az ajánlatban foglalt áraknak megfelelően.
adatok 2018. évi ellátásáról.
Kilencedik napirendben döntöttek arról, hogy „Az önkormányzat által művelt földterületeken termelt 118,4 5.Családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámoló.
tonna napraforgó értékesítése” című tárgyban indított
értékesítési eljárás eredményeként a Bunge Zrt. ajánlat- A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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Polgármesteri tájékoztató
GYOMAI ÚT FELÚJÍTÁSA

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Március 25-én megkezdődött a Dévaványát-Gyomaendrőddel összekötő (4231. jelű) közút Gyomaendrőd
felőli, most legrosszabbnak számító 2 km-es szakaszának
felújítása. Örömmel vettük, hogy a Magyar Közút a probléma megoldására valóban törekszik és nem csak egy felületi marást, újraaszfaltozást, hanem részbeni szerkezeti
felújítást is végez. A munkálatok időtartama várhatóan
2 hónap, addig a tavalyi felújítás során megszokott módon közlekedési lámpák irányítják a forgalmat. Kérjük az
autósok türelmét és a szabályok betartását, hiszen ilyen
helyzetben általában fokozott közúti ellenőrzés is tapasztalható.

Sajnálatos dolog, hogy városunkban is folyamatosan
gondot okoz a vandalizmus, melynek megfékezéséhez
szeretnénk kérni a lakosság aktív közreműködését. Az
elmúlt hónapokban több olyan esemény is történt, mely
joggal háborítja fel a jóérzésű lakosokat. A régóta vágyott
és nemrégiben átadott új piacon rongálják az épületet és a
köztéri bútorokat, asztalokat a játszótéren pedig nemrégiben tüzet próbáltak gyújtani fiatalok. A város több pontján kamerák figyelik a rendet, mely rendszert hamarosan
tovább építjük, és újabb kamerákat helyezünk el, azonban
a kamerák már csak az utólagos (sokszor csak a másnap
reggeli) tényállás megállapítását tudják segíteni, magát a
rongálást nem tudják megakadályozni. Éppen ezért kérnénk a Tisztelt Lakosságot, hogy környezetünk védelme
érdekében, ha a leírtakhoz hasonló történéseket tapasztalnak, ne habozzanak szólni azonnal a rendőrségnek vagy a
polgárőrségnek.

JOGOSÍTVÁNYTÁMOGATÁS
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú projektnek
köszönhetően kiírásra került a fiatalok jogosítványszerzésének támogatását célzó önkormányzati pályázat. A
pályázat során a pályázati feltételeknek megfelelő fiatalok B, C, CE és D kategóriás jogosítvány, illetve könnyűgép és nehézgépkezelői OKJ bizonyítvány és jogosítvány
megszerzésének anyagi támogatásához nyújthattak be
kérelmet. Célunk ezzel az ösztönző támogatással, hogy
a fiatalok munkaerő-piaci helyzetét javítsuk, az önfoglalkoztatást támogassuk és ezzel a helyben történő letelepedésüket segítsük. Szerencsére kedvező fogadtatásra talált
ötletünk, melyet a pályázat iránt érdeklődők magas számából következtetünk. Önkormányzatunk várhatóan 30
fő jogosítványszerzését tudja most támogatni, de aki valamilyen oknál fogva most lemaradt a pályázatról, annak
sem kell csüggednie: a pályázat a terveink szerint az év
második felében ismét kiírásra kerül.

ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐ
A közelgő Anyák napja alkalmából engedjék meg, hogy
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, munkatársai, valamint a magam nevében kívánjak
minden kedves édesanyának, nagy- déd- és ükmamáknak
meghitt hangulatú, családi körben eltöltött ünnepet.

BOLDOG ANYÁK NAPJÁT!

A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL
A Képviselő testület a hagyományoknak megfelelően
a márciusi testületi ülésen tanácskozott a civil szervezetek 2019. évi támogatási igényeiről. Az idén 25 kérelem
érkezett, melyeket a testület egyenként megtárgyalta és
költségvetése lehetőségeit figyelembe véve döntött a támogatások odaítéléséről. Ennek megfelelően minden kérelmező részesült támogatásban, az összes megítélt támogatás összege 13.000.000,- Ft. A támogatott kérelmeknek
és a szervezetek aktív munkájának köszönhetően városunkban idén is színes civil szervezeti események gazdagítják a kulturális életet.
Valánszki Róbert, polgármester

Dévaványai Hírlap - 4. oldal

BABAVÁRÓ TÁMOGATÁSSAL SEGÍTIK A GYERMEKES CSALÁDOKAT
A Magyar Közlöny 2019. évi 40. számában - mely 2019.
március 12-én jelent meg - olvashatóak a családvédelmi akcióterv részletei. A nemzeti konzultáció eredményére alapozva kerültek kidolgozásra a családokat támogató intézkedések, hiszen a válaszadók több mint 98 %-a egyetértett
azzal, hogy támogatni kell a fiatalok önálló életkezdését.
A 2019. július 1-jével életbe lépő új intézkedések egyike
a babaváró támogatás, melyet 2019. július 1-jétől 2022.
december 31-éig lehet igényelni a bankfiókokban.
Azok a házaspárok lehetnek jogosultak a legfeljebb 10
millió forintos kamatmentes kölcsönre, amelyekben a feleség 18-40 év közötti, és a család egyik tagja rendelkezik legalább három év biztosítotti (akár hallgatói) jogviszonnyal.
Nem kell elkezdeniük a babaváró támogatás hitelének
törlesztését azoknak a házaspároknak, amelyek július 1-jét
követően, a terhesség tizenkettedik hete után igénylik azt.
Ebben az esetben ugyanis három évre felfüggesztik a viszszafizetést, ha pedig ez idő alatt megszületik a második
gyermek, akkor további három évig nem kell törleszteni,
ráadásul a tőketartozás 30 %-át el is engedik. Ha a következő hároméves időszakban a házaspár harmadik gyermeke is
megszületik, akkor a fennmaradó tartozást elengedik.
A hitelfelvételnek nem lesznek szigorú jövedelmi feltételei, mivel a maximális kölcsönnek is legfeljebb 50 ezer forint lehet a törlesztő részlete húszéves futamidő mellett. Ez
azt jelenti, hogy akár már 100 ezer forintos nettó jövedelem
mellett is igényelhető lehet a támogatás.
A támogatás elbírálásakor a július 1-je után született vagy
még úton lévő vér szerinti és örökbefogadott gyermekeket

lehet figyelembe venni, a kedvezmények pedig a magzat 12
hetes kora utántól igényelhetők.
A támogatáshoz szükséges biztosítotti jogviszonyba egy
év közfoglalkoztatottság számítható be, a gyermek nélkül
maradó házaspárok pedig jelenleg mintegy nyolcszázalékos
kamatfizetésre számíthatnak.
Dankó Béla
országgyűlési képviselő

TISZTELT DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!
A Dévaványai
Vadásztársaság
a közeljövőben ünnepli
megalakulásának 70.
évfordulóját.
A vadásztársaság életéről egy könyvet
szeretnénk készíteni.
Kérem a Tisztelt Lakosokat, aki bármilyen
fényképről, dokumentumról tud, kérem, szíveskedjék a vadászházba behozni, bemutatni.
Szeretnénk lefénymásolni, és felhasználni a
könyv megírásához.
Közreműködésüket előre is köszönjük.
Tisztelettel: Illin József
Dévaványai Vadásztársaság Elnöke
(5510 Dévaványa, Kossuth utca 36.)

Aki felismeri a képen látható személyeket,
az ugyanúgy Vadásztársaságunknál jelentkezzen!
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TESZEDD 2019.
Dévaványán március 23-án került
megrendezésre a TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésű akció, mely hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, ehhez csatlakoztak
az önkormányzat, a civil szervezetek
és a középiskola önkéntesei.
A szemétszedésben 74 fő vett részt –
középiskola 38 fő, civil szerveztek 23
fő, önkormányzat 13 fő – és összesen
76 zsák illegálisan lerakott szemetet
szedtek össze a következő területeken:
1.A Mázsaháztól a komposztálóig
2.Vágásszél és környéke (Bánomkert, Szérűskert, szennyvízfordító)
3.A Szigetbe kivezető út
4.Temető és környéke
5.Régi vasúti töltés, a Kéktúra útvonal része
6.Pocoskert és környéke
7.Túrér és környéke
Hiába a heti, rendszeres háztartási szemétszállítás, a havonta kétszeri
szelektív hulladék és a zöld hulladék
elszállítása, ezenkívül van lomtalanítás is van tavasszal és ősszel is, és
az elektronikai eszközöket is szervezett módon lehet leadni településünkön. Mégis nagyon sokan vannak,
akik nem ezekkel a lehetőségekkel
élnek, nem a kukába, hanem az általuk eldugottnak hitt területekre viszik
ki a feleslegessé vált dolgaikat, ezzel
szennyezve környezetüket. Miért van

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

Adószám:
19060600-1-04

lósulhasson a tiszta, élhető környezet
elengedhetetlen. Ha tönkretesszük a
sok szeméttel, vajon mi marad nekik?
A médiában, az ismeretterjesztő portálokon láthatjuk hova vezet a mérhetetlen szemetelés. Ezt kellene megállítani. A szombati tevékenységünk egy
csepp volt a tengerben. A közmondás
szerint sok kicsi, sokra megy. Bizakodunk…
Mindenkinek köszönjük a részvételt!

Köszönettel: Tóth Julianna a
kuratórium elnöke

erre késztetésük? A negyedéves kukadíj nem lesz kevesebb attól, hogy nem
teszi ki, mondván neki nincs szemete.
Köszönjük, hogy az önkéntesek egy
délelőttöt szántak arra, hogy tisztább
környezetben tölthessék szabadidejüket az ezeken a területeken sétálók,
futók, kerékpározók. A Kéktúra útvonalon érkező turisták talán jobb hírünket vihetik.
„A Földet nem apáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”
– szól a mondás, mely a híres környezetvédelmi aktivista, David Browertől származik, és milyen igaz is ez.
Hiszen minden szülő a legjobbat szeretné gyermekeinek, nagyszülőként
unokáinak. Ahhoz, hogy ezt megva-

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
Dékányné Szalai Katalin

FELHÍVÁS EMLŐSZŰRÉSRE!
Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb
halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként
meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65
éves korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy
hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel
meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott
telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében
felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel
időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális
legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.
Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán
előfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul
elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz
az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb
minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen

ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az
emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó,
annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó
észlelése után fordulnak orvoshoz.
Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő
méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás
pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e
lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a
betegséget.

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt
az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.
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ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSE ÉS – SZÁLLÍTÁSA DÉVAVÁNYÁN
Tisztelt Ingatlanhasználók!
Tájékoztatjuk arról, hogy Dévaványán a zöldhulladék
gyűjtése házhoz menő gyűjtéssel és hulladékgyűjtő udvarokon való gyűjtéssel valósul meg.
Hulladékudvar címe: 5510 Dévaványa, Külterület
0752/19 hrsz. (Dévaványáról Körösladány felé a szennyvíztelepi úton) Telefonszám: 06-30/163-2639.
NYITVA TARTÁS: Hétfőtől-péntekig naponta: 7:0015:00 óra között és minden hónap első szombati napján:
8:00-12:00 óra között.
Zöldhulladék gyűjtésének, elszállításának feltételei:
• kizárólag a lakosságnál keletkező, nem mezőgazdasági
tevékenységből származó zöldhulladék kerül elszállításra (pl. falevél, fű, gally);
• a kihelyezés módja történhet gyűjtőedényben / átlátszó
zsákban / 1 méternél rövidebb, több ponton rögzített
kötegekben úgy, hogy a gyűjtést végző gépjármű meg
tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

NEM kerül elszállításra:
• a kommunális (pl. salak, vegyes háztartási, stb.) jellegű
hulladékkal, ill. az állati ürülékkel szennyezett, kevert
zöldhulladék
• az ömlesztett módon kihelyezett zöldhulladék.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elszállításra váró
zöldhulladékot csak a gyűjtést megelőző napon szabad a
közterületre kihelyezni, legkésőbb a gyűjtési napon reggel
6 óráig, egyéb időpontban az ingatlan előtti közterületen
zöldhulladék nem gyűjthető és nem tárolható!
A hulladékszállító jármű kapacitására tekintettel kérjük,
hogy házi komposztálással csökkentse a közterületre kirakott zöldhulladék mennyiségét lehetőség szerint 240 liter/
ürítésre.
A hulladékszállítással kapcsolatos bővebb információ a
www.dareh.hu oldalon érhető el.
Tisztelettel:
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

KOMPOSZTÁLNI JÓ!
Segítsünk a természetnek!
Csökkentse a zöldhulladék mennyiségét,
óvja környezetét!
A házi komposztálás sokak számára furcsán, idegenül
hangzik, pedig minimális erőfeszítéssel sokat tehetünk a
környezetért. A komposztálással két legyet üthetünk egy
csapásra. Egyrészt a szerves háztartási és kerti hulladék
hasznosítása megoldódik, másfelől a keletkező anyag értékes biotrágyaként javíthatja a kertünk termőképességét. Ha
vállalkozó szelleműek vagyunk kevés munkával a háztartási hulladékból értékes humuszt tudunk előállítani, mellyel
szebbé tehetjük környezetünket.

Ehhez mindössze egy komposztáló edényre van szükség,
amit most a szemétszállító cég, a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. ingyenesen ad azoknak, akik
azt igénylik. Erre április 15-ig van lehetőség, az igényeket
személyesen a területileg illetékes ügyfélszolgálaton, postai
úton (a Dareh Bázisnak címezve: 5600 Békéscsaba, Kinizsi
utca 4-6.), valamint e-mailben (kozpontiugyfelszolgalat@
dareh.hu) lehet jelezni.
A komposztáló edények, 300 literesek – 110 centiméteres
magasak –, műanyagból készültek, tehát lényegében nem
igényelnek karbantartást. Nincs aljuk, így a talajjal közvetlenül tudnak érintkezni. Felül kell belehelyezni a komposztálni szánt zöldhulladékot, a kész komposztot pedig alul,
egy nyíláson lehet kiszedni. Ajánlott esővédett helyen elhelyezni azokat, mert a túl sok nedvesség rothadást idéz elő.
Miért komposztáljunk?
• Mert 30 százalékkal csökkenthetjük a háztartásunkból
kikerülő szemétmennyiséget
• Mert a környékünkben feldolgozott szemetet ezzel
könnyebben válogathatóvá tesszük
• Mert eközben a kertünknek, ágyásainknak, dísznövényeinknek hasznos táptalajt kapunk; nem költünk tápszerre, trágyára
• Mert így feldolgozzuk, amit elégetnénk, és nem szenynyezzük a levegőt
Komposztálással kapcsolatos bővebb információ
a www.dareh.hu oldalon érhető el.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános
Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök
bérlésére. Legyen szó családi, baráti összejövetelekről, ballagásról, lakodalomról vagy bármilyen más
jellegű rendezvényről.

Bérelhető eszközök és díjai:
Eszköz megnevezése:

Bérleti díja:

1. Kültéri ,,mobil” szék

250.-/db

2. ,,Bankett” asztal (összecsukható)

1.000.-/db

3. 2x2 méteres sátor

5.000.-/db

4. 5x5 méteres sátor

10.000.-/db

5. Mobil hangtechnika

2.000.-/alkalom

6. Projektor

5000.-/alkalom

7. Vetítővászon

2.000.-/alkalom

8. Mikrofon+kábel

1.000.-/alkalom

9. WiFi-s hangtechnika+mikrofon

10.000.-/alkalom

Terem bérlési lehetőség (40m2 alapterület) 2500.-/óra
(Széchenyi u. 8. múzeum)

Az eszközök bérlésére a DÁMK Művelődés Központ irodájában van lehetőség (Dévaványa, Gyöngy u. 8.), illetve érdeklődni

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
közérdekű tájékoztatása.

Ügyfélszolgálati időpontok:
Helye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
(szerdai napokon 8:00-14:00)
Április 17.
Május 8., 22.
Június 5., 19.
Zöldhulladék gyűjtés:
Május 3.
Június 6.

Szelektív gyűjtés:
Április 10., 24.
Május 8., 22.
Június 12., 26.

Ünnepnapot érintő változások:
Húsvét hétfő (április 22.) -én esedékes szemétszállítás
(április 23.-án),
a május 1-je (május 1.) a következő munkanapon
(május 2.-án) történik.
LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton)
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig naponta: 7:00-15:00 h
között és minden hónap első szombati napján: 8:00-12:00 h
között. Telefonszám: 06-30/163-2639.

személyesen vagy az alábbi telefonszámon lehet: 66/483-051.

MEGYEFUTÁS
Immáron hatodik alkalommal fogadtuk Tóth László Békés
megyei futó nagykövetet, aki az
idén Ecsegfalva felől érkezett
városunkba, a Megyefutás 8.
napján. Tóth Lászlót a Ványai
Ambrus Általános Iskola és
AMI diákjai és testnevelő pedagógusai várták a Ladányi Mihály Könyvárban, illetve Mile
Lajos alpolgármester úr. Tóth
László küldetése, hogy népszerűsítse a sportolást, a futást
és bármilyen mozgásformát,
amely hozzájárul az egészséges
életmódhoz. További sikeres
kilómétereket kívánunk, jövőre
ismét találkozunk!
Fotó: Ambruzs-Szabó József
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Köszönettel: Dareh Bázis Zrt.

TURISZTIKAI ÉRTÉKEINK MEGISMERTETÉSE TÉRSÉGÜNKBEN
A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a kistérség
turizmusának legfontosabb idegenforgalmi civil szerveződése. Tevékenységükkel évente kb. 10 000 főt érnek
el. Tagjaik között van Zsadány, Biharugra, Okány, Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom, Ecsegfalva, Dévaványa,
Körösladány, Bucsa, Kertészsziget, Füzesgyarmat önkormányzata, valamint az ezeken a településeken működő jelentősebb turisztikai szolgáltatók.
2018-2019 évben is folytatták a térséget népszerűsítő tevékenységüket, melyhez 500 000 Ft-os támogatást
nyújtott a Nemzeti Együttműködési Alap, a „Civil szervezetek működési célú támogatása 2018” címmel meghirdetett pályázata keretében. A programról Tőkésné
Gali Mónika, az Egyesület alelnöke nyilatkozott:
- A „Térségi értékek megismertetése az ifjúsággal”
elnevezésű nyertes pályázat megvalósításával az a célunk, hogy a Körös-Sárrét épített és természeti örökségét megismerhessék a térségünk településein élő iskolás
gyermekek és felnőttek, s a közös programok során segítsük az ifjúsági korosztály beilleszkedését a társadalmi
életbe. Szeretnénk növelni a térségi értékek ismertségét
az oktatási intézményekben. Ezáltal elősegítve, hogy
minél több osztálykirándulást, a tananyag elmélyítését

segítő ismeretszerző utat a kistérségünkön belül valósítsanak meg, kihasználva a helyi humán és természeti
erőforrásainkat. Ennek érdekében ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk térségi oktatási intézmények diákjai részére Körös-Sárrét értékeiről. Az idén, januárban
három ilyen foglalkozást tartottuk Szeghalmon, a Péter
András Gimnázium diákjainak, amelyeken összesen 76an vettek részt. Az előadásokon a térségünkről készült
két ﬁlm vetítésére került sor, az egyesületünk tagja Gila
Károly természeti értékekkel, helyi hagyományokkal,
valamint értéket teremtő emberek és értéket adó alkotók tevékenységével ismertette meg a diákságot. „Rejtett
értékek Körös-Sárréten” című ﬁlmünk megtekintésével
a térségünk kiemelkedő személyiségeivel és tevékenységükkel ismerkedtek meg a tanulók. „Épített örökségek
Körös-Sárréten” ﬁlmben kulturális és történelmi jelentőségű épületeken, múzeumokon, emlékhelyeken keresztül mutattuk be a vidékünket, a hajdani Nagysárrét négy
települését (Szeghalom, Füzesgyarmat, Kertészsziget,
Bucsa). Az előadások végén a diákok térség nevezetességeiből összeállított totót töltöttek ki. A helyesen válaszolók hűtőmágneseket kaptak.
Szintén a támogatásból adódott lehetőség „A felfedezésre
váró Körös-Sárrét Templom – és Kastélytúra” kiadványok
aktualizált változatainak újranyomtatására.
Az Egyesületnél lehetőség van önkéntes munka vállalására is.
További információ:
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület,
e-mail: sarretitura@gmail.com; www.sarretitura.hu
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Élénkül a munkaerőpiac
a Gyomaendrődi járásban is

tóvédelmi szakügyintéző pedig az online kereskedelemben rejlő rizikófaktorokról, a tudatos vásárlás fontosságáról,
a fogyasztóvédelem feladatáról tartott
előadást a diákoknak.
Kedden a szakemberek a Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola ötödikes diákjait tájékoztatják a korosztályukat is érintő két
kérdéskörrel összefüggésben.

A Gyomaendrődi járás területén is
élénkül a munkaerőpiac – ez derül ki az
év első két hónapjának adataiból. Idén
január-februárban 239 munkáltató 665
álláshelyre keresett dolgozót, míg tavaly
az esztendő utolsó két hónapjában öszszesen 98 foglalkoztató 131 állásigényt
jelentett be a foglalkoztatási osztályon.
felhívni a figyelmet a tavaly útjára indított „Közös érték az egészség” mintaprogrammal.
A népegészségügyi főosztály munkatársai kedden a Gyomaendrődi Járási
Hivatal Corini termében fogadták a járási hivatal munkatársait. A helyszínen
vérnyomást, pulzust, vércukorszintet,
testzsír százalékot, testtömegindexet,
derék, csípőhányadost, és a kilélegzett
levegőből szén-monoxidot is mértek a
szakemberek.
Ami még inkább bizakodásra ad
okot, hogy az elsődleges munkaerőpiac
szereplői egyre nagyobb számban jeleztek munkaerőigényt, a bejelentett álláshelyek több mint 51 százaléka a versenyszférából érkezett.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a január-februárban bejelentett 665 álláshelyre 899 álláskeresőt közvetített. A korábbi évekhez
viszonyítva a felére csökkent a járás területén a Startmunka Mintaprogramban
dolgozó közfoglalkoztatottak száma, de
még mindig 327-en dolgoznak a közfoglalkoztatásban.
Az első két hónapban mintegy 100
bértámogatási és bérköltség támogatási
kérelem érkezett a járási hivatal foglalkoztatási osztályához.

Benzinmotoros láncfűrésszel, szivatytyúkkal és áramfejlesztővel gyarapodott
a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport
Egyesület eszközparkja. A Gyomaend-

Amit a személyigazolványról és
az internetes vásárlásról tudni
kell a fiataloknak
A személyi igazolvány szükségességéről és az internetes vásárlás potenciális
veszélyeiről tartottak előadást a Gyomaendrődi Járási Hivatal munkatársai a
napokban a dévaványai általános iskolák
felső tagozatos tanulóinak.
A Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Szakgimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium Szügyi Dá-

Közös érték az egészség Gyomaendrődön is
A „Közös érték az egészség” elnevezésű Békés megyei mintaprogram keretében munkahelyi egészségfejlesztési
napot tartottak a Gyomaendrődi Járási
Hivatalban.
A Békés Megyei Kormányhivatal az
egészséges életmódra, a prevenció és a
szűrővizsgálatok fontosságára kívánja

Technikai eszközöket kapott
a Vidra Mentőcsoport

niel Tagintézményének felső tagozatos
diákjai előtt szólt a személyi igazolvány
fontosságáról dr. Smiri Sándor, a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-helyettese, a kormányablak osztály vezetője.
Sebestyénné dr. Kruchió Ilona fogyasz-
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rődi járás lakosainak biztonságáért tevékenykedő mentőcsoport az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól is
kapott eszközöket, illetve pályázaton is
nyert.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól egy benzinmotoros láncfűrészt és két zagyszivattyút, valamint két
áramfejlesztőt is kapott a mentőcsoport.
A támogatásokat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részben
saját pályázati keretéből, részben a katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztését
szolgáló európai uniós forrásból finanszírozza. A közösségi forrásból beszerzett eszközök használatához képzést is
biztosítanak, így a mentőcsoport tagjai
közül két személy szivattyú és áramfejlesztő kezelő képzésen vehetett részt.
Az egyesület ezen túlmenően sikeresen szerepelt a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatán is. Ennek
köszönhetően egy újabb vízszivattyút,
illetve egy fényképezőgépet szereztek be.

A római-katolikus egyházközség rovata
A húsvétot megelőző nagyböjti időszakban is felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért szükséges bűnbánatot
tartani? Az evangélium alapján Jézus
arra hív bennünket, hogy tartsunk
bűnbánatot amíg erre lehetőségünk
van azért, hogy életünk gyümölcsöző
legyen önmagunk és mások számára
is. A bűnbánat nem teszi meg nem történtté a bűnt és annak következményeit sem szünteti meg, viszont szabaddá
teszi a jelenünket és jövőnket a bűn
reprodukáló hatása alól. A bűnbánatra adott lehetőség opcionálisnak tűnhet, de Jézus egyértleműen kijelenti:
„Ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy
elvesztek ti is mindnyájan.” A bűnbánatra indító körülmények különfélék lehetnek, amelyek együtt vagy elválasztott
formában jelentkezhetnek. Bűnbánatra indíthat a lelkiismeretünk, egy másik ember vagy emberek, annak belátása, hogy megsértettük Istent, embertársainkat. Továbbá a

gyümölcsét, ne halogassunk tehát bűnbánatot tartani. Húsvét egyik lényeges üzenete, hogy a megújulás akkor következhet be, ha képesek vagyunk meghalni bűneink számára
és ha igyekszünk a megváltás adta kegyelmi életben élni. Az
isteni kegyelemmel élve nem szűnik meg emberi természetünk, viszont lehetővé válik, hogy ezen keresztül megvalósuljon Isten országa.

Áldott húsvétot kívánva,
Ft. Bilibok György

Hirdetett szentmisék:
A nagyböjti szent három nap: Nagycsütörtök
(április 18.), Nagypéntek (április 19.), Nagyszombat (április 20.) szertartásai 18.00 órakor
kezdődnek a templomban.
HÚSVÉTVASÁRNAP: szentmise 9.30 órától a
templomban.
Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.
Figyelmükbe:
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési oktatásra lehet jelentkezni.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
A betegek kenetét ne hagyjuk figyelmen kívűl!
Minden szentmise előtt 20 percel gyónási lehetőség van.
Lelkibeszélgetésre lehet jelentkezni és egyeztetni
a 06-30-465-11-71-es telefonszámon vagy személyesen.
Egyházi temetést, vallási hovatartozástól függetlenül is igényelhetünk elhunytjaink számára.
Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként,
2019. január 1-től: nyugdíjasoknak: 2.500 Ft,
keresettel rendelkezőknek: 3.000 Ft.
Az egyházi adó a Dévaványai Takarékszövetkezetnél is befizethető, a következő bankszámla
számra: 54000038-10001428.

szenvedéssel, a betegséggel, a nehézséggel, a halállal való
szembesülés. Bűnbánatra indít a bűn következményeivel
való szembesülés. A bűnbánattól eltérítő vagy lebeszélő
körülmények közé sororljuk a bűnbánattal kapcsolatos ellenérzések szerinti döntést, illetve a bűnbánat átalakító hatásával kapcsolatos hitetlenséget. A bűnbánat magába foglalja a bűn elkerülésére és a jóra való törekvésre tett ígéretet.
Az evangélium üzenete, hogy az igazi bűnbánat megtermi

Hálásan köszönjük mindazoknak akik imával,
munkával, anyagiakkal támogatták egyházközségünk életét és működését.
Elérhetőségek: Plébános: +36-30-465-11-71
Sekrestyés: +36-30-714-91-36
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Ft. Bilibok György

MESEVÁR ÓVODA BEMUTATÁSA
A Könyves Kálmán utcai Mesevár Óvodát szeretnénk bemutatni néhány programunkon keresztül. Sokan mondják, kicsit
lenézően, ha rólunk van szó, hogy „ja, a
kinti, Bogyatelepi óvoda?”, mintha itt a
gyerekek kevesebbet, vagy kevésbé értékeset kapnának tőlünk. Reméljük, a cikk
elolvasása után előítélet nélkül tudnak
majd véleményt alkotni rólunk, és aki ide
íratja gyermekét, nem fog csalódni.
A cikkekhez a képeket az újságban
megtalálják.
Bereczki Andrásné és
Giriczné Gyányi Mária óvó nénik
HAJÓVAL A VILÁG KÖRÜL…
A nagy hajó a parton áll,
a tengerész csak jelre vár,
mert hívogat a messzeség,
újra fúj a déli szél.
A kapitány mondja: indulj hát!
A kapitány mondja: mozdulj már!
A kapitány mondja: horgonyt fel!
A kapitány mondja: ne tévedj el!
Mozdulj már, vitorlát húzz,
Indulj hát, csak el ne csússz
Horgonyt fel, ne tévedj el!
A kapitány mondja, indulj el!
Ezzel a dallal indultunk a nagy útra.
Tengerészsapkát vettünk fel és „hajóra„
szálltunk. Első úti célunk Afrika volt. Itt
megismerkedünk a sivataggal, a sivatagban, szavannán és a dzsungelben élő állatokkal. A ragadozókat és a növényevőket megkülönböztettük és meg is etettük.
Majmokkal játszottunk, kókuszdiót gurítottunk az éhes szájukba. Afrikai dobokra
táncoltunk fűszoknyában, aki akart, az
arcfestéssel négerré változhatott. Lapos
kenyeret gyúrtunk, sütöttünk, kóstoltunk.
Az Afrikában őshonos gyümölcsökből
salátát készítettünk. Megkóstoltuk a nyers
kókusz levét és húsát is.
Az utunk Kínába vezetett ezután. Megmásztuk a Kínai Nagyfalat, áthúztuk
egymást a folyón a csónakokkal, kötélen átkapaszkodtunk a szakadék felett,
és végigmentünk a panda-ösvényen. Tea
szertartáson vettünk részt, igazi kínai teát
kóstoltunk porcelán csészékből. A kelet
gyümölcseit kóstoltuk: mangót, papayát,
licsit stb… Pálcikával rizst ettünk (zizi).
Ezután irány Amerika!
Észak_Amerika prérijén vadlovat fogtunk lasszóval. Bölényvadászatot rendez-

tünk, bölénypecsenyét sütöttünk a tábortűznél. Sátrat állítottunk, indián jelekkel
díszítettük ki és indián neveket választottunk, amiket az óvó néni pirográffal rá is
égetett egy-egy fa korongra. Ezt a gyerekek haza is vihették. A tűz mellett indián tollas fejdíszben dobszóra táncoltunk
és elfogyasztottuk a „bölénypecsenyét”
(pástétomos abonett kenyér).
Várt ránk Dél-Amerika!
A kaktuszok között oposszumot kerestünk, elmentünk az esőerdőbe. Kibékítettük a veszekedő majmocskákat, átkeltünk az Amazonason, a mocsaras részen
keskeny hídon kellett egyensúlyozni a
krokodilok éhes szemeinek kíséretében.
Bátorságpróbán vettünk részt: az anakonda kitátott szájába kellett bemászni.
Felfedeztük azokat a növényeket, amiket
Kolombusz Kristóf után honosítottak Európában: burgonya, paprika, kukorica,
paradicsom.
A prérifarkas lábnyomát követtük, és
emberi településre bukkantunk. A sátor
előtt tüzet gyújtottunk, és eljártuk az esőtáncot, dobokkal és esőbotokkal. Végül
kukorica lisztből tortillát dütöttünk.
A Déli-sark hidege vár ránk, édesvizet
és élelmet vételeztünk, és felkerestük a
pingvinek hazáját. Projektoron kivetítettük a gyerekeknek a Táncoló talpak című
animációs film második részét.
A gyerekekkel együtt nagyon élveztük
ezt a két héten át tartó utazást. Közben
rengeteg tapasztalatot szereztünk más
földrészekről, más emberekről, állatokról,
szokásokról. Célunk a gyermeki világkép
bővítése és a másság elfogadására való érzékenység alakítása volt.
Köszönjük anyukák, hogy segítettétek
a megvalósítást. Bármit kértünk, azonnal
hoztátok.
FOGLALKOZÁSOK 2 HETE
Egyik nap a gyerekekkel arról beszélgettünk, hogy mit csinálnak az óvó nénik,
kicsit vicces volt a válasz: az óvó nénik
varrnak, és enni adnak a gyerekeknek. Ez
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adta az ötletet következő kéthetes projektünkhöz: mit dolgoznak az emberek?
Első állomásunk a bolt volt, a boltosok
munkájával ismerkedtünk. Megfigyeltük hogyan szeletelik a kenyeret, hogyan
mérik a felvágottat, hogyan pakolják ki a
különböző árucikkeket a polcokra. Természetesen nem tértünk haza üres kézzel, szendvicsnek valót vásároltunk, amit
aztán az óvodában összeállítottunk, és
jóízűen elfogyasztottunk.
Ezután a helyi varrodába, a Felinába látogattunk el, ahol megfigyelhettük, mit is
dolgoznak a varrónők. Rácsodálkoztunk
a rengeteg hangos varrógépre, bizonyossá
vált számunkra, hogy milyen sok ember
összehangolt munkája kell ahhoz, hogy
valami elkészüljön.
A könyvtárban már nagyon várt bennünket Éva néni, aki bemutatta a gyerekkönyvtárat, beszélt a könyvtárosok
munkájáról. Tigris álarcot készítettek,
amit haza is hozhattunk az óvodába.
Végül a Boribon csoport be is iratkozott, így könyvet is tudtunk kölcsönözni.
Ezen a héten ebből olvastuk az elalvás
előtti mesét.
A gyerekekkel levelet írtunk egyik kis
beteg csoporttársunknak, amit a postán
fel is adtunk. A levelet megcímeztük, bélyeget vásároltunk, ráragasztottuk, majd
bedobtuk a postaládába. Megfigyeltük,
hogyan bélyegzik le a postai ügyintézők a
levelünket
Meghívtak bennüket a Nagy és Társa
pékségbe, ahol a pék bácsi megmutatta
nekünk a kovászolást, a kenyér készítésének folyamatát. Rácsodálkoztunk a hatalmas dagasztógépre, bepillanthattunk
a kemencébe is. Végül megvendégeltek
bennünket egy kis helyben sütött kekszszel, üdítővel, amiből még az óvodába is
hoztunk magunkkal.
Arra a kérdésünkre, hogy mit csinálnak
az ügyintézők, a dévaványai polgármesteri hivatalban kaptunk választ. Bepillanthattunk a jegyzőnőhöz, kipróbálhattuk
a pecsétet, rácsodálkoztunk a rengeteg
iratra, s azt is észrevettük, milyen sokat
csörög a telefon. Még a polgármester irodájába is bekukkantottunk.
A vonatozást mindenki nagyon várta.
Jegyet váltottunk, amit a kalauz a vonaton
le is kezelt, így megkezdhettük az utazást
Gyomaendrődre. A vonat vezető beengedett bennünket a vezetőfülkébe, ahol
milliónyi kis gombot, kallantyút láttunk,

MESEVÁR ÓVODA BEMUTATÁSA
s rájöttünk: nincs könnyű dolga a vonat
vezetőjének!
Utunk végül az iskolába vezetett. Az
első osztályban énekszóval vártak bennünket. Kovácsné Mándoki Katika néni
bemutatta nekünk az interaktív táblát, s
a gyerekek egy kedves kis mesét olvastak
fel nekünk. Mi pedig elmondtuk nekik a
hosszú versünket. A harmadikosok Vargáné Orvos Judit tanító néni vezetésével
énekeltek nekünk egyet, amit mi is egy
dallal köszöntünk meg. A nagy iskolában
Czudor Laci bácsi érdekes kísérleteket
mutatott be, amit a gyerekek tátott szájjal
figyeltek.
Tartalmas, izgalmas, információkkal
teli két hét volt, aminek végére az is kiderült, hogy mi is a munkájuk az óvó
néniknek. Köszönetet mondunk minden meglátogatott munkahelynek, az ott
dolgozóknak, mert mindenhol nagyon
kedvesen fogadtak, és még ajándékkal is
kedveskedtek a gyerekeknek.
A célunk az volt, hogy ismerjenek meg
munkaköröket, munkafolyamatokat, ezáltal alakuljon ki bennük a munkavégzők
és a munka iránti tisztelet, ismerjék meg a
munka értékét.

csoportszobában palántának való paradicsom és paprika mag veteményezése
valósult meg. A gyerekek folyamatosan
figyelik a növények fejlődését, a csoportszobában és az udvaron is. Öntözik őket,
és már alig várják, hogy egy szelet finom
vajkrémes kenyérrel elfogyaszthassák.
Köszönet illeti az asztalosunkat és a karbantartóinkat, akik a magaságyásokat
megalkották, és a szülőket, akik a sokféle
vetőmagot behozták.
NÁLUNK MÁR HAGYOMÁNY A
LEHALÁSZÁS MEGTEKINTÉSE
Minden évben ellátogatunk Ecsegfalva és a Nagykunsági Állami Gazdaság
között található halgazdaságba, ahol a
lehalászást mutatják be nekünk az ott
dolgozók. Itt lehetősége nyílik a gyerekeknek megfigyelni a különböző édesvízi
halakat, pl. ponty, harcsa, kárász, csuka,

Sándor, annak ellenére, hogy lányai már
az iskolába járnak.
Ezt a kis verset a foglalkozások hetéhez
írtuk a gyerekeknek.

Mi leszek ha nagy leszek
Ha nagy leszek boltos leszek
egész nap kenyeret szelek.
Kér még egy kis szalámit?
Megmérem a banánt is.
Ha nagy leszek varrni fogok.
Varrógépem csattog, forog.
Készül a sok babaruha
csupa fodor, csipke csoda.
Ha nagy leszek, mi is legyek?
Minden polcra könyvet teszek.
A könyvtárban csendben állok
a mesékre úgy vigyázok.
Ha nagy leszek vár a posta,
cím is kell a csomagokra.
átveszem a levelet,
ráteszem a bélyeget.
Ha nagy leszek pék lehetnék
nő a kovász, kell-e liszt még?
Megsodrom a perecet
szeretik a gyerekek.

CSATLAKOZTUNK AZ EHETŐ
JÁTSZÓKERT PROGRAMHOZ
Biztosan hallottak többen is arról, hogy
egyre több nevelési és oktatási intézmény

Ha nagy leszek ügyed-bajod
elintézem, hogyha hagyod.
Itt egy iksz meg ott egy stempli
tessék kérem aláírni!
Ha nagy leszek vonatozok
éjjel-nappal zakatolok.
Ha van jegyed foglalj helyet
a megállót el ne téveszd!
csatlakozik az Ehető játszókert programhoz. A cél minden esetben az, hogy a
gyermekek megismerkedjenek a zöldségtermesztés mozzanataival, a gondozás és
ápolás során alakuljon bennük a természetes környezet iránti tisztelet. Emellett
olyan kultúrnövények termesztése valósul meg a játszóudvar erre kialakított
részében, amelyek el is fogyaszthatóak.
Amit mi vetettünk, és ültettünk a gyerekekkel: hagyma, borsó, retek, saláta, répa,
valamint gyógy – és fűszernövények. A

stb. Személyes közelségbe kerülnek a halakkal, megtapogathatják, megfoghatják,
az idén még egy halpuszi is elcsattant. A
lehalászás mellett a halastavak környékét,
állatvilágát is megfigyelhettünk. Láttunk
vadlúd sereget, dankasirályt, vadkacsát,
és a nedves földön rókanyomra is bukkantunk. Ahhoz, hogy különböző helyekre eljussunk, az óvónénik autója mellett
segítségünkre van a dévaványai és az ecsegfalvi önkormányzat. Ők a kisbuszukat a
rendelkezésünkre bocsájtják, ha kérjük. A
szervezésben minden évben besegít Lövei
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Ha nagy leszek tanár leszek
okítom a gyerekeket.
Írd a betűt, számolj szépen!
Piros pontot adok érte.
De gyerekként az ovi vár
nem a posta, bolt vagy gyár.
Tanulok, míg nagy leszek
s én is munkába megyek.
Mindig mindent jól csinálok
anya elé büszkén állok.

TUDNIVALÓK AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL

Óvodai beiratkozás időpontja:
2019. április 24. (szerda) reggel 8 órától, délután 15.30 óráig.
2019. április 25. (csütörtök) reggel 8 órától, délután 15.30 óráig.
Beiratkozás helye: Eötvös utcai óvoda székhelyi intézménye.
A beiratkozásra kérjük a szükséges dokumentumokat:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, TAJ kártya, lakcímet igazoló hatósági igazolványt

• a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványt.
Szeretettel várjuk a kedves szülőket.

2019. augusztus 31-ig a 3. életévét betöltött
kisgyermeket kötelező beíratni.
Azokat a kisgyermekeket akik 2019. december 31-ig töltik 3.
évüket szeretettel várjuk beíratni!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A többgyerekes családoknak is nagy segítséget jelent, hogy
a bölcsődei ellátás már a gyed mellett is igényelhető, így a
szülőnek elég hamar lehetősége nyílik visszatérni a munka
világába. Minden 3 éves kor alatti gyermek járhat bölcsődébe, kivételek persze léteznek, erről jogszabály rendelkezik.
Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek
szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük – munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben
való részvételük, betegségük vagy egyéb ok - miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni és
igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik)
dévaványai lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
• hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű családok,
• védelembe vétel elrendelése esetén a Család és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata,
• egyedülálló szülő,
• alacsony jövedelmi helyzet,
• három-, vagy több gyermek,
• fogyatékkal élő szülő esetén.
A beiratkozáshoz szükség van:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatára,
• a gyermek TAJ kártyájára,
• a gyermek és a szülő lakcímkártyájára,
A diétás igényű gyermeknek csak szakorvosi javaslattal
tudunk speciális étrendet biztosítani.

Bölcsődei beíratás időpontja:
2019. április 24-25.

Bakó Bernadett intézményvezető,
óvónénik, kisgyermeknevelők

Helyszín: Eötvös utcai óvoda, 8:00-15:30
Minden család életében az egyik legfontosabb kérdés a
bölcsődei elhelyezés megoldása, hiszen az anyukák többsége minél előbb szeretne újra elhelyezkedni, vagy visszatérni
régi munkahelyére.

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!
Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!
Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult, hogy segítse és támogassa a dévaványai bölcsődés és óvodás gyermekeket.
A támogatásra az idén is lesz lehetőség. Kérjük, hogy
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvirág”
közalapítvány javára ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, ha
gyermekeikre és az intézményünkre gondolva döntenének
a befizetésről. Így bővülhetnének a lehetőségeink a játék és
egyéb tevékenységhez szükséges eszköz vásárlásához, valamint egy-egy nagyobb szervezést igénylő gyermekprogram
támogatásához.
Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtatványcsomagjában található rendelkező nyilatkozatot.

A kedvezményezett adószáma:
18381274–1–04
A kedvezményezett neve:
„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért

Köszönjük segítségüket intézményünk
gyermekeinek nevében:
Bakó Bernadett
Intézményvezető
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Dékányné Kőszegi Anna
Kuratórium elnöke

VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
Beíratási információk Dévaványán:

Beíratási információk Ecsegfalván:

Kedves Szülők!

Kedves Szülők!

Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a Ványai Ambrus
Általános Iskolában a leendő első osztályosok beíratására a következő időpontokban kerül sor:

Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a Ványai Ambrus
Általános Iskolában a leendő első osztályosok beíratására a következő időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8 és 18 óra között
2019. április 12. (péntek)
8 és 16 óra között

2019. április 11. (csütörtök) 8 és 18 óra között
2019. április 12. (péntek)
8 és 16 óra között

A beíratás helye: Vörösmarty u. 4-6. I. emelet titkárság

A beíratás helye: Ecsegfalva, Árpád u. 14.

A beíratáshoz szükséges:
• óvodai szakvélemény
(ha van Nevelési Tanácsadó ill. Szakértői Bizottság
véleménye)
• a gyermek nevére kiállított személyazonosító
igazolvány
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya)
• születési anyakönyvi kivonat
• NEK adatlap
• TAJ kártya

A beíratáshoz szükséges:
• óvodai szakvélemény
(ha van Nevelési Tanácsadó ill. Szakértői Bizottság
véleménye)
• a gyermek nevére kiállított személyazonosító
igazolvány
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya)
• születési anyakönyvi kivonat
• NEK adatlap
• TAJ kártya

A diákigazolványhoz szükséges NEK adatlapot a szülőnek az Okmányirodában kell elkészíttetni úgy, hogy a
beiratkozás napjára elkészüljön.
az iskola vezetősége

A diákigazolványhoz szükséges NEK adatlapot a szülőnek az Okmányirodában kell elkészíttetni úgy, hogy a
beiratkozás napjára elkészüljön.
az iskola vezetősége

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
művészeti tanszakaira való beiratkozás:
Tisztelt Szülők! A Ványai Ambrus Általános Iskola és Választható tanszakaink Dévaványán:
Alapfokú Művészeti Iskola művészeti tanszakaira való be- Klasszikus zene: furulya, trombita, zongora
iratkozás az alábbi időpontokban kerül sor:
- Népzene: citera, népi hegedű
- Szín és bábművészet: színjáték
A beiratkozás időpontja Dévaványán:
- Táncművészet: társastánc, néptánc
- 2019. április 30-án (kedden) 8:00 - 16:00
- Képző - és iparművészet: graﬁka
- 2019. május 2-án (csütörtökön) 8:00 - 16:00
és festészet
- 2019. május 3-án (pénteken) 8:00 - 16:00.
Választható tanszakaink
A beiratkozás időpontja Ecsegfalván:
Ecsegfalván:
- 2019. május 3-án (pénteken) 8:00 - 16:00
- Klasszikus zene: furulya, trombita
- Népzene: citera
A beiratkozás helye:
- Dévaványa, Ványai Ambrus Általános Iskola és
Sok szeretettel várjuk régi és új
Alapfokú Művészeti Iskola Vörösmarty 4-6. szám alatt
növendékeinket!
- I. emeleten az iskola titkársága
- Ecsegfalva, az iskola irodája (Árpád u. 14. )
Dévaványai Hírlap - 15. oldal

DÉVAVÁNYAI NÉPZENEOKTATÁS ÚJABB SIKEREI
Művészeti Iskolánk citera tanszakán tanuló hat citerás
növendékünk 2019 március 21-kén Berettyóújfaluban vett
részt a Nemzetközi Diószegi Népzenei Versenyen, ahol
szóló és csoportos formációkban mérettették meg magukat. A népes 66 produkciót felsorakoztató mezőnyben több
korcsoportban induló tanulóinkat a zsűri az alábbi minősítésekkel jutalmazta:
Dógi Amanda Zsanett – Ezüst (2.osztály)

Dikó Botond – Oszlánczi Gergely – Arany (2-3.osztály)
Bolgovics István – Arany (6.osztály)
Mohácsi József – Kiemelt Arany (6.osztály)
Sárréti Pengetősök / Bolgovics István, Mohácsi József,
Gyalog Sándor / - Kiemelt Arany
Szeretettel gratulálunk a gyermekeknek és további sok
sikert kívánunk!

DÉVAVÁNYA A JÓKAI SZÍNHÁZBAN!
A művészeti iskola vonós népzene tanszakának tanulóiból álló Ványai Húrszaggatók Zenekar 2019. február 24-én meghívást kapott a Jókai színházban megrendezésre kerülő Országos Ifjúsági Néptánc Antológia:
„Békésmegye Bemutatkozik” című megnyitó műsorá-

ra azzal a céllal, hogy képviseljék megyénk népi hangszeres oktatását. A megtisztelő felkérés a dévaványai
népzeneoktatás eredményeit és az itt tanuló gyermekek színvonalas hangszerjátékát méltatta.

VÁNYAI AMBRUS MATEMATIKAVERSENY
Az idei tanévben negyedik alkalommal rendeztük meg
helyi versenyünket. Örömünkre a szomszédos Szügyi Dániel Református Általános Iskola ismét elfogadta meghívásunkat. A verseny az idén is nagyon népszerű volt, összesen 71 tanuló nevezett párban vagy egyénileg. A tanulók
jól érezték magukat, gondolkodtak a feladatokon, lelkesen
oldották meg. A megoldás után kötetlen beszélgetésre, ven-

déglátásra került sor, amíg a szaktanárok a feladatlapokat
javították. Az idei verseny is jó hangulatban zajlott le. Gratulálunk mindenkinek az elért eredményhez! Reméljük,
jövőre újra találkozunk! Köszönöm szépen mindenkinek a
segítséget!
Domján-Zima Mária szervező

A díjazottak:
5. évfolyam
1. Erdős Zsombor 5.a
Nagy Csongor 5.a
2.Tánczos Máté 5.b
Valach Viktor 5.b
3. Chen Siyuan 5.b
Ésik Milán 5.b

6. évfolyam
1. Jónás Sára Eszter 6.a
Gonda Csilla 6.a
2. Bobák Roland Martin 6.a
Nagy Bence 6.a
3. Földvári János 6.b
Nagy Attila 6.b

7. évfolyam
1. Bereczki Szabolcs 7.c
Tánczos Gergő 7.c
2. Knap Mária Sarolta 7.a
Szarka Luca 7.a
3. Séllei Péter 7.b

8. évfolyam
1. Pálﬁ Klaudia 8.b
Ferencz Lilla 8.b
2. Kovács Kitti Alexa 8.b
Hraskó Dávid 8.b
3. Boda Csilla 8.a
Németh Virág Noémi 8.a

Tisztelt Lakosok!
Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy adójuk 1%-át a Ványai Ambrus Általános Iskola
Diákjainak Jövőjéért Alapítványnak adományozhassák.
Az Alapítvány adószáma: 18379008-1-04. Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
az Alapítvány Kuratóriuma

„Ha van valami, ami állandó ebben a világban, az a zene ereje.”
/Josh Groban/

Kedves Barátaink, Ismerőseink és a művészeteket szerető és tisztelő ember!
Kérjük adója 1%-val segítsék a DÉVAVÁNYAI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETOKTATÁSI
ALAPÍTVÁNY munkáját! Adószám: 18389533-1-04
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT!
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RÍMFARAGÓ VERSENY
2019. március 28-án rendezték meg A lélek hangja című Régiós versíró-rímfaragó verseny döntőjét Penészleken. Az
első fordulóban a gyerekeknek 3x10 szóból választva kellett, hogy legalább 3 versszakos 4 soros verset írjanak. A döntőben 45 perc alatt kellett a megadott cím alapján verset írniuk. Varga Márton 8. c osztályos tanuló I. helyezést ért el.
Gratulálunk a verséhez és az eredményéhez is!

Varga Márton: Tavasz, a barátom
Tavasz a barátom,
minden télen nagyon várom.
Váratlanul érkezett,
semmivel sem vétkezett.

Eleinte sivár, kopott,
mert a tél gyorsan távozott.
De a táj összeszedi magát,
megmásítja fakó arcát.

Minden tette szép és jó,
elolvad a hideg hó,
előbújt a kismadár,
a természet várva vár.

Előbújnak bimbók, rügyek,
ezek olyan kicsi ügyek.
Tavasz viszont ettől lesz szép,
alakul a csodás tájkép.

Pár hónapig így megy a dolog,
aztán a tavasz eloldalog.
Dolgát teljesen elvégezte,
majd eltűnik, erejét vesztve.
Most egy évig nem láthatod,
de tél után újra várhatod.
Minden, amit megteremtett,
emlékbe marad neked.

ALFÖLDI GYEREKEK A KÉKESTETŐN
Valamikor réges-régen- de nem egy távoli galaxisban
- Kiss Gábor és Kovács János tanár bácsik használt sífelszereléseket vásároltak valahol a nyugati határszélen, és a
következő télen kezdetét vette a síoktatás a Ványai Ambrus
Általános Iskolában.
Azóta hány gyerek tanult meg síelni? Nem számolták.
Sokan, az biztos. Megszerettek egy ismeretlen sportot, és
terjed népszerűsége máig is.
Hazánk hegyei alacsonyak, akár a Kárpátok, akár az Alpok csúcsaihoz hasonlítjuk azokat. A Kékestető csupán
1014 m magas. A domborzat tehát nem nyújt jó lehetőségeket sísportokat űzni.
Éghajlatunk megfelelne a téli sportokat kedvelők elvárásainak: a tél hideg, a hőmérséklet fagypont alá is gyakran lesüllyed, néha hetekig sarkvidéki eredetű légtömegek
uralják a Kárpát-medencét, de a globális éghajlatváltozás
miatt várhatóan csökkenni fog a havas napok száma. 194344 telén 154 napon át borította hó a Kékest, de az utóbbi
évtizedben több olyan év is volt, amikor csupán néhány napon tudott üzemelni a sífelvonó.
Hazánkban több helyen is van lehetőség síelni, és más
téli sportokat űzni. Az eplényi pályarendszer az egyik legmodernebb, ezt Veszprém közelében találjuk. Rengeteg
látogatója van a mátraszentistváni pályáknak is. A budapestiek Dobogókőre vagy Visegrádra járnak. Nekünk dévaványaiaknak Magyarország legmagasabb hegye, a Kékestető a legközelebbi pálya, ahol nem csak természetes havon
lehet csúszni, hanem a hideg beálltával készítik is a havat.
A Dévaványai SE autóbuszával (az Önkormányzat jóvoltából) minden évben többször is el tudunk jutni a Kékestetőre síelni. Számunkra azért ez a legmegfelelőbb pálya,
mert nem túl meredek, egyetlen pályából áll, ezért a kísérő
pedagógusoknak, akiket most nevezzünk síoktatóknak, jól

áttekinthető, a gyerekek szem előtt vannak. Amikor megérkezik a tartós hideg, és kinyit a pálya, meghirdetjük a
síutakat. Szerencsére sok-sok gyerek jelentkezik minden
évfolyamból. Akik már korábban is voltak síelni: haladók,
akik még sosem síeltek: kezdők. Vegyesen osztjuk őket,
hogy egyszerre ne kelljen sok gyereket oktatni, így jobban
haladunk. Délután már mindenki önállóan síel, de nagyon
oda kell ﬁgyelnünk, hogy a gyerekek ne versenyezzenek,
mert a megnövelt sebesség nagyon megemeli a balesetek
valószínűségét.
A tanulóink rengetegszer hallják tőlünk a hóeke kifejezést. Ez a sípályán a sílécek tartását jelenti. A sílécek elejét
egymáshoz közel, a sílécek végét távol kell tartani, tehát
fordított V alakot tartunk. Ezzel egy időben a térdeinket
befelé döntjük, így a lécek is befelé billennek, és élükkel
tolják a havat. Ezzel a sebességünket uralni tudjuk. A testünk mérsékelt mozgatásával változtatjuk az egyensúlyunkat, így fordulunk. Nagyon fontos, hogy irányítani tudjuk
a léceinket, így ki tudjuk kerülni az akadályokat és a többi
síelőt. A pályán tehát a gyerekek nem egyenes vonalban
síelnek, hanem a pálya egyik szélétől a másikig kanyarodva végig, S alakban.
A nap végére mindenki nagyon elfárad. Jóleső érzés
megszabadulni a kemény bakancstól, és elindulni hazafelé.
Általában jó hangulatban, sokszor énekelve lépjük át településünk határát, majd a felszerelések kipakolása után
elbúcsúzunk egymástól.
Ezek az egynapos kirándulások új barátokkal ajándékoznak meg mindenkit. Ismeretlenekből ismerősök lesznek, és
már nem megyünk el egymás mellett az iskola folyosóján
egy-egy mosoly nélkül. Síbarátok lettünk!
Hegyre fel! Sí! Hó!
Zima László szervező
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 NAP ISKOLÁNKBAN
Március 14-e a nemzetközi Pí nap. Az idei tanévben első alkalommal
szerveztünk erre a napra
egy kis meglepetést diákjainknak. Ezen a napon
iskolánkban képrejtvényeket oldhattak meg
az érdeklődő diákok. A
helyes megfejtők között
ajándékot sorsoltunk ki.
Rengeteg jó megoldás
született, három tanuló-

nak Dékány Beatrixnak,
Erdős Normannak, Vakarcs Rózsának sikerült
az összes feladványt
helyesen megoldani. A
képrejtvények egész nap
izgalomban tartották a
gyerekeket, sőt a felnőtteket is.
Domján-Zima Mária
szervező

ISKOLAI BEÍRATKOZÁS

SZÜGYIS SPORTSIKEREK

TISZTELT SZÜLŐK!

2019. március 19-én rendezték meg Gyomaendrődön a mezei futóverseny körzeti döntőjét. A Szügyi
Dániel Református Általános Iskolát két csapat, valamint egyéni versenyzők képviselték.

Szeretettel várjuk leendő
első osztályos gyermekeiket
a Szügyi Dániel Református Általános Iskolába, ahol
családias,
gyermekbarát
légkörben és környezetben
szerezhetik meg az alapműveltséghez szükséges ismereteiket, készségeiket.
Első osztályos tanító nénink:
Vig Hilda
Célja: élményszerű tanulás, szeretetteljes, barátságos osztályközösség,
ahol az óvodából iskolába
történő átmenet zökkenőmentesen történhet meg.
Iskolai beíratás időpontja:
2019. április 11-12-én
8-tól 17 óráig a Vörösmarty u. 2. sz. alatti iskolatitkárságon.

Szükséges dokumentumok:
Személyi igazolvány, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat, NEK adatlap (diákigazolványhoz az Okmányiroda állítja ki), szakértői vélemények.

A III. korcsoportos ﬁúk népes és erős mezőnyében
Ungi Dániel a VIII. helyen ért célba. A lányok III.
korcsoportos versenyében Nagy Veronika III. Galgóczi Kincső VIII. helyezett. A lány csapat (Csurár
Malvina, Galgóczi Kincső, Nagy Anita, Nagy Veronika) bronz érmet szerzett. A ﬁúk II. korcsoportos
versenyében Kun Balázs II. helyezést ért el, ezzel
bekerült a megyei döntőbe. Az Orosházán 2019. március 26-án megrendezett versenyen Balázs nagyszerű
versenyzéssel a közel hatvan fős mezőnyben az előkelő V. helyen érkezett a célba (az első négy jutott az
országos döntőbe!)
Hatalmas gratuláció mindenkinek!
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Molnár Albert

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Békéscsabai Kós Károly Kupa
2019. március 24-én tartották Békéscsabán a Kós Károly
Országos tanuló fodrász- és kozmetikus versenyt, ahol iskolánkat öt tanuló képviselte három kategóriában. Felkészülésükben Gellai Katalin és Dr. Laczóné Kiss Ágota tanárnők segítették.
Eredményeink számokban és képekben:

Hajdu Bálint maximális ponttal nyerte a Marcell vízhullám kategóriát, konty kategóriában pedig 3. helyezést ért
el, és a nem szakmai zsűri arany éremmel jutalmazta.
Bodóczki Fruzsina Marcell vízhullám kategóriában 3.
helyezést ért el.
Szilágyi Fanni Marcell vízhullám kategóriában 4. helyezést ért el, modern klasszikus férﬁ hajvágásban 5. helyezést
ért el.
Földi Csilla 5. helyezést ért el Marcell vízhullám kategóriában.
Nyilas Zsóﬁa első versenyzőként vett részt ezen az eseményen, Marcell vízhullám kategóriában, ő még csak most
szokja a versenyhelyzetet.
Mindenki jól teljesített, köszönjük oktatóinknak.
Hajdu Bálint 10.A

A szintvizsgán túl
2019. március 21-én tizenkét eladó tanuló tett sikeres
szintvizsgát a dévaványai középiskolában. Minden tanuló
komolyan vette a felkészülést, így mindenki számára megtérült a kemény munka. A tanulók ügyesen oldották meg
a gyakorlati feladatokat, amelyben számot kellett adni az
áruforgalmi, jogszabályi, bizonylat-kitöltési, értékesítési
és mérési tudásukról. Mostantól a tanulók feladata a tanuláson kívül a leendő külső gyakorlati helyük felkeresése,
hogy az összefüggő nyári gyakorlatukat már tanulószerződés keretében ott töltsék le.
Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját!
Földi Zoltán, igazgatóhelyettes

Tisztelt Támogatók!
Kérjük 2019- ben is támogassák adójuk 1 %- val a
DÉVAVÁNYAI VOX HUMANA KÓRUS
EGYESÜLET munkáját.
Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete

adószáma: 18140015-1-04
Egyben, köszönjük azoknak, akik 2018-ban
támogatásukkal hozzá járultak az egyesület
működéséhez.
Kürti Ignácné elnök
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ŐSZI NAPFÉNY
NYUGDIJAS
EGYESÜLET
ESEMÉNYEI
2019. február 9-én került
megrendezésre a télbúcsúztató
farsangi ebédünk. A finom orjalevest a klub aktív tagjai készítették. A leves után természetesen farsangi fánk készült.
Február 16-án a Hagyományőrző Nők meghívásának
tettünk eleget. Az Egyesület 20
éves évfordulóját ünnepelte.
Köszönjük a meghívást jól éreztük magunkat.
Március 7-én a gyomaendrődi
Őszidő Nyugdíjas Klub nőnapi
rendezvényén vettünk részt. A
hölgyeket többek közt Dankó
Béla országgyűlési képviselő úr
köszöntötte.
A TÁRSKLUBOK műsora
után finom ebéd, zene, tánc és
tombola következett. Jó hangulatú délutánt töltöttünk el a barátainkkal.
Március 8-án az Egyesület
székházában tartottuk a NŐNAPI ünnepségünket. Megtisztelt bennünket Valánszki
Róbert polgármester úr és Kiss
Károly alpolgármester úr akit
tagjaink sorába köszönthettünk.

II. TÚZOK KUPA
Idén is megrendezésre kerül a
rendezvény, tervezett időpontja
és helyszíne:

2019. június 1. (szombat)
Dévaványa, Tüskevár halastó.

Bővebb információ a következő lapszámban.

A polgármester úr a köszöntő
után kedves kis ajándékkal lepte meg a hölgyeket. Az Egyesület férfi tagjai cserepes virággal
köszöntötték a nőket, köszönet
érte.
Kiss Károlynak és Manzinger
Jánosnak köszönjük a támogatást. Március 14-én, az ünnepi
megemlékezésen valamint koszorúzáson képviseltettük magunkat. Március 30-án a Bucsai
Alkony Nyugdíjas Egyesületnél
tettük tiszteletünket egy Tavaszköszöntő találkozón.
Hímer Imréné
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A KÖNYVTÁR HÍREI
Költészet napját ünnepeltük

feladatlapot leadó olvasók jutalmazása.

Április 8-án versolvasással, vershallgatással,

Az első negyedévben a legszorgalmasabb olvasónk:

kötetlen beszélgetéssel adóztunk

Szathmári Jázmin 2. oszt. tanuló
Gratulálunk!

a magyar költészet előtt.
Ezen alkalommal került sor a Nyitott műhely
találkozójára.

---------------------------------------

--------------------------------------

A könyvtár ebben az évben is számít
az Önök támogatására.

Tavaszi zöld könyves napok

Rendelkezzen személyi jövedelemadójának

április 8-tól a hónap végéig.

1 %-áról

A fenntarthatóság, környezettudatosság jegyében
várjuk az óvodás és általános iskolai csoportokat
a könyvtárba könyvtári órára, kézműves
foglalkozásra.

a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár javára.
A befolyt összeget a könyvtár állományának
gyarapítására, új könyvek beszerzésére fordítjuk.

A könyvtár adószáma: 15583611-2-04
Felajánlását előre is megköszönjük!
Somogyi Erzsébet könyvtárvezető

---------------------------------------

„Könyvet házhoz”
A Ladányi Mihály Könyvtár vállalja, hogy a „Könyvet házhoz” szolgáltatás keretében az idős, beteg,
mozgáskorlátozott, lakáshoz kötött embereknek segítséget nyújt abban, hogy otthonukban közvetlenül hozzáférhessenek a könyvtári dokumentumokhoz.
Amennyiben Ön, vagy valamely ismerőse számára hasznos lenne ez a szolgáltatás, olvassa el tájékoztatónkat, és hívja munkatársainkat nyitvatartási időben a 66/585-090-es
telefonszámot, vagy írjon üzenetet a konyvtar@
devavanya.hu címre, vagy küldjön facebook üzenetet.

Hogyan lehet igénybe venni a szolgáltatást?

Az óvodai csoportok „Én kis kertet kerteltem”
témában készült alkotásaiból készült kiállítás
megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.
--------------------------------------A gyermekkönyvtár Olvasólámpa programjának
értékelése. Az elmúlt negyedévben legtöbb

• A szolgáltatás a beiratkozott olvasók részére Dévaványa területén ingyenes.
• Kizárólag könyvtári tagsággal rendelkező olvasók
vehetik igénybe.
• Egy alkalommal 8 db könyv vagy folyóirat kérhető.
• A kölcsönzési határidő négy hét, amely igény szerint két alkalommal meghosszabbítható elektronikusan a honlapunkon, telefonon vagy e-mailben.
• A könyvtár teljes állományában kereshet:
<damk.hu/konyvtar-fo/sziren-katalogus> linken.
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100 ÉVE TÖRTÉNT DÉVAVÁNYÁN
1919. március, április
Véget ért az I. világháború. A Dévaványáról bevonult
iparos ifjak a szerb, az olasz, a román és orosz fronton harcoltak, estek hadifogságba, lettek hadirokkantak. Sok ipartestületi tag soha nem tért haza szeretteihez. Mindenki a
békére vágyott, várt, helyette újra szóltak a fegyverek.

likus templom falánál, majd másnap, április 29-én három
vésztői ﬁatalember életét ontották ki. Kegyelettel emlékezünk a ványai Bukva Jánosra, Cs. Kovács Antalra, Rózsa
Bálintra, a vésztői Kovács Sándorra, a Győri testvérpárra:
Imrére és Antalra.

Ilyen körülmények között ünnepelte az Iparos Ifjak Önképző Egylete az 1848-as forradalmat 1919. március 15-én
az 1911-ben felépült új testületi házban, az Ipartestületben.

A kép az iparos székház udvarán készült. Ismert személyek
neve: az álló sorban balról jobbra a 3. Domján István,
a 6. Frey József; az ülő sorban a 4. Szőnyi István,
ipartestületi előljáró, a 7. Fehérvári Géza.
1919. április 21-én az iparos ifjak („Ripacsék”) műkedvelő előadást rendeztek Kósza Jutka címmel az új székházban.
Egy hét múlva már véres esemény helyszíne lett a község. A bevonuló román megszállók 1919. április 28-án három, többcsaládos ványai ﬁatalembert végeztek ki a kato-

A kép szintén az iparos székház udvarán készült. Ismert
személyek neve: az ülő sorban a 4. Szőnyi István,
a 6. Fehérvári Géza, 8. Juhász József (a nagyapám),
a füvön ülők közül az 1. Domján István.

/Források: A magyar ipar almanachja, Budapest, 1932.;
Dr. Ágoston Sándor: A Monarchia bukásától a román katonai megszállásig – A román katonai megszállás Dévaványán 1919. április 28-1920. március 24., Dévaványa története, 2012./
Tóth Istvánné Seres Etelka

Tisztelt Múzeumpártolók!

Az origami

csodálatos

Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítványt, melynek célja Déva-

világa

ványa kultúrájának megőrzése. Adója 1%ának felajánlásával Önnek is lehetősége nyílik,
hogy e tevékenységhez hozzájáruljon.

Adószám: 18385711-1-04
Kuratórium

című kiállítás megtekinthető
május 10-ig a múzeumban.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövo“n.
Széchenyi István

Dévaványai Hírlap - 22. oldal

ÉVFORDULÓS SAROK
Április 1-én (1865) született Zsigmond
Richárd kémikus. Kolloidkémia kutatásaiért és az ultramikroszkóp továbbfejlesztéséért 1925-ben kémiai Nobel díjjal
tüntették ki.
Szintén április 1-én (1927) született a
magyar sporttörténet egyik leghíresebb
alakja, Puskás Ferenc (Puskás Öcsi). A
kiváló magyar futballista nevét világszerte ismerik. Kemény Gábor nyelvésznek
az Édes Anyanyelvünk (2019.február)
folyóiratban megjelent –a futball szó és
játék történetéről szóló írásának részletével és Kosztolányi Dezső: A labda című
versével tisztelgünk emléke előtt.
„A futball első adatai az 1870-es évek
végén jelennek meg a hazai sportlapokban, szakkönyvekben…1886 ból való:
„A footballt…zászlókkal kitűzött térségen szokás játszani, amelyen egymástól
100 yard távolságban egy-egy korlátot állítanak.” Eszterházy Miklós gr. a foot-ballt
„rugdaló”-nak nevezte el…” 1894-ben
a Pallas nagylexikon ilyen bizonytalan
leírást ad a futballról: Foot ball: labdajáték. Alkalmas egyenes térségen két karót
húznak, s ezeket bizonyos magasságban
zsinórral vízszintesen összefűzik. A labda
bőrrel bevont marhahólyag, melyet át kell
vetni a zsinóron, de csak lábbal szabad a
labdához érni, ami nem könnyű dolog, s a
rúgás gyakran rándulást kelt, és nehezebb
sérüléseket okoz. A játékot tetszés szerinti
számban két párt játssza”.
A futball szó első szépirodalmi előfordulása az 1901-ben, folytatásokban megjelent Jókai Mór: A mi lengyelünk című
regényében olvasható…”

Kosztolányi Dezső: LABDA
Te Gömbölyű, mely két kéz melegét
tovább adod, röpülve, untalan,
mint a sajátod; az suhant beléd,
mi illanó s a tárgyba súlytalan,
még nem dolog, de már elég dolog,
hogy innen, a formákba öltözött

földből a testbe át nem párolog:
te röpülés és leesés között
még tétovázó, ami, hogyha száll,
mint hogyha vinné ernyedetlenül,
föl, a dobást - s ha hullik és ha áll,
a játszóknak helyet mutat felül
s egyszerre ő lesz a csoport urává,
mely átalakul új táncﬁgurává,
majd várva, vágyva olthatatlanul,
a röpte hirtelen elül
s magas kezek mély csészéjébe hull.

Április 11-e
a magyar költészet napja
Ezen a napon a két világhírű magyar
költő József Attila (1905) és a prózaíró
Márai Sándor (1900) – született.
Mivel József Attila születésnapját nevezték ki 1964-ben a költészet napjának,
ezért először rá emlékezünk.

Örökkön verte mákonyos varázsod,
Most oly hideg, mint néma mosolygásod.
S várna reá száz büszke viadal.
Ó hívd életre ápoló szavakkal,
Illesd meg homlokát meleg ajakkal!
Ó Szépség, nézz rá: olyan ﬁatal.
1922. nov.
Márai Sándor a két világháború közötti korszak egyik legnagyobb hatású
prózaírója.
Füves könyv című könyvéről ezt írta:
„Nem tudós könyv ez, csak olyan, amilyent az elemiben tanítanak. Aki írta nem
ismeri a feltétlen igazságot és gyakran téved a részletekben. Mert ember. De keresi
a feltétlen igazságot, s nem röstelli, ha téved a részletekben. Mert ember. Olyasféle lesz hát ez a könyv, mint a régi füves
könyvek, melyek egyszerű példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni,
ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az
Isten. S aki jobban tudja, mondja jobban.”

1922-ben jelent meg első verses kötete, Ebből idézzük következő írását: Arról,
melynek címe: Szépség koldusa. Most e hogyan kell élni és írni.
kötet címadó versét olvashatjuk:
„Minden bölcs, kinek gondolatait megismernem sikerült, arra tanított, hogy élni
és írni úgy kell, mintha minden cselekedeÓ ZORDON SZÉPSÉG...
tünk utolsó lenne az életben, mintha minden leírott mondatunk után a halál tenne
Versemmel hogyha megelégszel
pontot. Csak a halál érzelgés, félelem és
oktalan gyávaság nélkül való tudata ad éle- Kínáltam úgyis már elégszer tünknek és írásunknak igazi magatartást.
Fogadd el: véres, könnyes ékszer.
Végzetesen kell élni és írni, tehát nyugodtan, nagyon ﬁgyelmesen, egyforma erővel
Ó zordon Szépség, trónusodhoz jöttem, ﬁgyelve a világra és önmagunkra, értelBús koldusod, ki elfáradt szegény.
münkre és szenvedélyeinkre, az emberek
szándékaira. Ez az egyetlen emberhez
Vér-rózsák nyíltak lábom vak helyén,
méltó magatartás: többet Isten sem kíván
De trónusodhoz mégis elvetődtem.
tőlünk. S nincs nagyobb bűn és hiúbb kíÓ zordon Szépség, mosolyogsz fölöttem sérlet, mint többet vagy mást akarni, mint
S hallgatva ülsz a dús Élet hegyén.
amit Isten kíván tőlünk.”
Egy ájult lelket hoztam. Az enyém
Váradi Andrásné
És fölajánlom Néked összetörten.
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GENERÁCIÓK KÖZÖTTI TALÁLKOZÓ

Cél: Ösztönözni a két generáció közti
tapasztalatcserét!
A helyi középiskola 9-es évfolyamos diákjai látogattak el a múzeumba
a vezetőség és pedagógusok kíséretében
március 27-én délután.
A régi idők mindennapos tevékenységeibe, munka folyamataiba tekinthettek bele a tanulók. A köszöntő és

némi eligazítás után két helyszín várta a gyerekeket, ahol kipróbálhatták
a szőnyegszövést, horgolást, gyöngyfűzést, csuhézást. Továbbá volt lehetőség lakodalmi sütemény készítésére,
csigacsinálás kipróbálására.
A tanulók érdeklődve keresték „helyüket”, hogy mi az ami leginkább
tetszene nekik, mihez éreznek kedvet.

A meghívott vendégek készséggel nyújtottak segítséget és ösztönözték a tanulókat, hogy a gyakorlati részt el tudják
sajátítani.
Az interaktív foglakozások jó hangulatát az érdekes bemutatók mellett Tóth
István harmonika muzsikája teremtette
meg, aki mellé Rabi Márta és Cserven
Gréta a szakképző iskola tanulója is bekapcsolódott.
A nap üzenete, hogy a régi idők hagyományát ápoljuk s azt megőrizve továbbadjuk!
Köszönjük a segítséget: Váradi Andrásnénak, Vargáné Oláh Irénkének,
Tóth Istvánnénak, Tóth Istvánnak, Kovács Károlynénak, Berta Istvánnénak,
Balogh Gyulánénak, Gyányi Irénkének,
Papp Emilnének, Miléné Antos Gabikának, Kissné Schilli Ildikónak, Fűzi Gábornénak, Hímer Imrénének, Czmarkó
Lászlónénak, Tóth Mihálynénak, Bogya Gábornénak, valamint a „horgolós
tanulóknak” hogy részesei voltak a
napnak.
Balogh Aranka

VÁGVÖLGYI MIHÁLY FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Megnyílt Vágvölgyi Mihály mezőberényi fotográfus Petőﬁ -szobrokról készült fotóinak kiállítása március 11-én,
9 órakor a múzeumban.
A megnyitón, vagyis a rendhagyó múzeumi órán a Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI 7. osztályos tanulói vettek részt.
A köszöntő után Váradi Andrásné
nyugalmazott pedagógus Petőﬁ életéről
szóló összefoglalóját hallgathatták meg
a tanulók, valamint interaktív feladatmegoldásra került sor.
A Nemzeti ünnep közeledtével a tanárnő kokárda alakú mézeskalácsokkal
vendégelte meg a résztvevőket. Az iskolásokon kívül érkeztek ismerősök,
fotós barátok, akik szintén „ezen az
úton járnak”.
Vágvölgyi Mihály „fotográfusnak”
nevezi magát, s arra törekszik, hogy az
általa megörökített, lefényképezett embert, tájat, valósághűen, de művészien
örökítse meg és azok a szemlélők, akik
majd megtekintik a fotókat, átérezzék a
megörökítés pillanatát, az élményszerűséget és bennük is új gondolatokat ébresszenek. Több elismerésben részesült,
több kitüntetésnek, díjnak tulajdonosa.
Munkája a hobbija is egyben. Ma is segíti és tanítja a mezőberényi fotósokat.

Nem könnyű feladatra vállalkozott,
ugyanis nagyon sok településen található Petőﬁ szobor. Az elsőt Kiskőrös emeltette szülötte számára: 1860 őszén meg
is rendelték egy pesti kőfaragó cégnél,
ami 1861-ben el is készült. A lefotózott
szobrokból láthatnak szám szerint 54et a múzeumban, ha ellátogatnak április
végéig.
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Köszönjük Baloghné Berényi Erzsébet
igazgatónőnek az együttműködést, a kísérő pedagógusoknak és a tanulóknak a
részvételt.
Valamint köszönjük az alkotónak
Vágvölgyi Mihálynak, hogy elhozta településünkre a kincseit.
Balogh Aranka

A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG PROGRAMJAI
A
Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság Sterbetz István
Túzokvédelmi Látogatóközpontja újabb
látnivalókkal és programokkal várja vendégeit 2019-ben is.
A látogatóközpont a
megszokott időben, ez
évben is április 1- október 31-ig fogadja az
érdeklődőket, hétfő kivételével minden nap 9.00-17.00 óráig.
A látogatás belépődíjhoz kötött: felnőtt 500,- Ft/fő, nyugdíjas, gyermek 400,- Ft/fő. Szakmai programdíj: 500,- Ft/fő.
Április 1. - október 31. között. VÁLOGATÁS
„A DÉL-TISZÁNTÚL TERMÉSZETI KÉPE” CÍMŰ
KIÁLLÍTÁSBÓL.
A kiállítás bemutatja a dél-tiszántúli táj változását az őskortól napjainkig, valamint a nemzeti park természeti-és
kultúrtörténeti értékeit.
Április 19-22. péntek-hétfő HÚSVÉTI HOSSZÚ HÉTVÉGE
Szálláslehetőség mellett hajnali túzokles, madármegfigyelés, vasárnap és hétfőn kisállatok látványetetése, simogatása,
játékos tojáskeresés.
Május

1.

szerda

ÜNNEPI

NYITVA

TARTÁS:

9.00-17.00 óráig.

Május 4. szombat 9.00-17.00
IV. TÚZOKFESZTIVÁL – Természetvédelmi nyílt nap.
A belépés díjtalan.
Június 9-10. vasárnap-hétfő ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
9.00-17.00 óráig.

osztálykirándulásokhoz, baráti, családi rendezvényekhez is
tudunk helyet biztosítani. Ezt segítik oktató-előadó termeink is. Lehetőség van szabadtéri főzésre, bográcsozásra és
sátorozásra egyaránt.
A látogatóközpont bemutató épületében a Nagy-Sárrét
egykori vízi világának életét, emlékeit mutatjuk be és állítjuk
párhuzamba a mai, szikes területek világával. Többet megtudhat a látogató Európa legnagyobb madaráról, a túzokról
is a kiállítás információs anyagából és egy kis filmből, de élőben is elgyönyörködhet e nagy testű madárban a központ
volierében élő túzokok megfigyelésével.
A bemutató épületben büfé üzemel a nyitva tartás ideje
alatt, ahol nemzeti parki termékeink közül KÉZMŰVES
TÚZOKSÖR, MÉZ ÉS SZÜRKE MARHA KOLBÁSZ is
kapható többféle ízesítésben.
Kültéri bemutatóink során megismerkedhetnek a régi, ősi
házi állatok több elfeledett fajával /fajtájával is /mangalica,
cigája, magyar szürke szarvasmarha, bivaly stb. /s az ezek
kicsinyeit bemutató kisállat simogatóban etethetik, simogathatják is kedvenceiket. Tanösvényünk gyalogosan járható be /egy rövidebb és egy hosszabb változat/ s információs
táblái a környék ritka vagy éppen leggyakoribb természeti
értékeire hívják fel a figyelmet. Kerékpár útjaink bejárásához kerékpárok is kölcsönözhetők a látogatóközpontban. A
kasszánál nemzeti parki termékek, ajándékok vásárolhatók.
Szálláshelyünk egész évben üzemel!
A nemzeti parkunk honlapján /www.kmnp.hu/ folyamatosan lehet olvasni programjainkról, rendezvényeinkről.
E-mail: rehely@kmnp.hu
Várjuk vendégeinket nagy szeretettel!
Szélné Sándor Katalin, látogatóközpont-vezető
Telefon: 06/30/445-2409

Június 21. péntek 19.00 BARNABÁS NAP ÉS „MÁGIKUS ÉJSZAKA”-nyári napforduló ünnepe Egykor ez a nap
volt a kaszálás és gyógynövénygyűjtés kezdetének ideje. „Illatvarázs” gyógynövény ismereti túra szakvezetővel, gyakorlati bemutató, kézműves tevékenységek. Előzetes bejelentkezés szükséges.
Az idén is meghirdetjük természetvédelmi táborunkat,
mely július 8-13-ig kerül megrendezésre. A „XIV. FÜRKÉSZ TÁBOR A DÉVAVÁNYAI–SÍKON” szakemberek
vezetésével zajló szakmai program, ahová 10 éves kortól
fogadjuk a jelentkezőket. Érdeklődni: a rehely@kmnp.hu
e-mailen vagy a 06/30/445-2409-es telefonon lehet. Részletesebb információ és program a lap következő számaiban
olvasható majd.
Szállásunk 48 fő számára nyújt pihenési lehetőséget, de

A Föld napját először 1970-ben
az Amerikai Egyesült Államokban
ünnepelték. A jeles nap életre
hívója Denis Hayes
egyetemista volt, aki 1970.
április 22-én mozgalmat indított
a Föld védelmében és megalapította az Earth Day Network-ot,
azaz Föld Napja Hálózatot.

A mozgalom jelmondata:

„Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”
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Április 10 és 26. között

•••Meghívó•••

Komplett szemüveg

A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport
II. Húsvéti bálját szervezi,
melyre ezúton meghívja Önt is.
Időpontja: 2019. április 20. (szombat 19 óra)
Asztalfoglalás és vacsora hozzájárulás:
3000Ft/fő (csak elővételben kapható)
Helye: Dévaványai Napközi Konyha
Zenél: Bak Krisztián
A vacsorát a Ramóna Vendéglő csapata szolgáltatja.
Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk .
Támogató jegy: 500Ft
Jelentkezés 2019. április 10-ig:
Gyomaendrőd: +36/20-971-7302, Szilágyi Sándor
Dévaványa:+36/30-341-3994, Kiss-Murányi Nóra
Ecsegfalva:+36/30-908-2183, Hajdú Zoltán
Hunya:+36/30-616-3466, Lévai Mónika
Jöjjön és mulasson velünk!
Az est teljes bevételét a
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport
javára fordítjuk!

12.990.- Ft
vagy 18.990.- Ft
Ön dönti el, hogy melyiket választja!
Felvilágosítás az üzletben vagy az alábbi
telefonszámon: 06-20/587-1066.

OKULÁR OPTIKA Dévaványa, Hősök tere 4.
ERDŐSNÉ CMARKÓ ILONA, GYÓGYMASSZŐR,
TELEFON: 06-20/402-2458.

Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre,
- duzzanatokra, ödémákra,
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.

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

Nem szeretsz ásni? Vagy kemény a talaj?

ÚJRA
KUTYAOLTÁS!

Vagy mindössze nincs erre elegendő időd?

Dr. Zsiros István,
Tel.: 06/30-391-46-05
Kedves Ügyfélköröm, kutya-gazdik!
A 2019. évben is töretlen állok rendelkezésükre.

Árkok ásását, talajmunkát, tükrök kiszedését,
alap ásását, mindemellett szennyvíz ásást
és oszlop fúrást, és fa ültetést vállalok.
Nem csak hogy az idődet fogod meg spórolni,
de elégedett is lehetsz, egy tökéletes
munkavégzés után.

Telefon: 06/30-863-0048
E-mail: kisbako3@gmail.com

Délután házhozhívható vagyok.
Dévaványán, Körösladányban,
és Ecsegfalván sokan megtisztelnek
a bizalmukkal, ami engem lelkiismeretes
munka elvégzésére kötelez.
Hívjanak bátran fel!
Akin tudok, segítek, mint eddig is tettem.
Üdvözlettel: Dr. Zsiros István
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Nevem:

Születések:

Lovász Natasa

Születtem: 2019.02.09.

Édesanyám neve:
Berczi Tímea,
Édesapám neve:
Lovász Zoltán.

Gratulálunk!
k!

A márciusi számban a születési dátum hibásan jelent meg,
amiért ezúton is elnézést kérünk!

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

Kónya Mihály és Séllei Anna fia Mihály,
Juhász Sándor és Tóth Csilla fia Sándor,
Szíjjártó Tamás és Kovács Veronika lánya Kamilla Luca,
Nyíri Károly és Gyöngyösi Margit Anett fia Károly Tibor,
Barta Ferenc és Tóth Piroska Katalin fia Szabolcs.

Köszöntjük az édesanyákat!
„Hogyha virág lennék,
ölelnék jó illattal;
Hogyha madár lennék,
dicsérnélek zengő dallal...”

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

Telefon: 06/70-234-42-75
NAPOS ÉS ELŐNEVELT
CSIRKE JEGYEZHETŐ!
Érdeklődni: Csontos Zsigmond
Dévaványa, Köztársaság u. 24.

Telefon: 06/70-776-42-57
06/70-362-01-64

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

- autójavítás
- gumizás
- centírozás
- diagnosztika
- műszakira való felkészítés
- futómű beállítás

/Pákolitz István/

MEZŐGAZDÁSZOK FIGYELEM!
34 % -os ammónium-nitrát műtrágya
kapható Gyomaendrődön,
700 kg -os big-bag-es kiszerelésben,
kis tételes kiszolgálás is lehetséges.
Gyomaendrődön kocsira rakva,
vagy a térségben leszállítva.
Érdeklődni:
Szilágyi Tibor, Telefon: 06/20-429-30-39.

Aszfaltozott utcában, csendes környéken
egy 68 m2 alapterületű,
összkomfortos családi ház
eladó Dévaványán.

Érdeklődni: 06-70/660-5169.

Tel.: 06/70-401-2894

ÉLEZÉS–KÖSZÖRÜLÉS
Élezést-köszörülést vállalok!
/Délután 17 órától, vagy hétvégén!/
- kés, - olló, -véső, húsdaráló kés és rosta, -láncfűrész lánc,
- vídiás körfűrészlap, - faipari marókés, - felső marókés stb.
Szarka László Dévaványa, Sarló utca 15. Telefon: 06-30/571-4746,
06-30/975-7028. Telefonon érdeklődni 17 óra után!

Dévaványai Hírlap - 27. oldal

LABDARÚGÁS
60 néző, játékvezető: Zahorán János.

DÉVAVÁNYAI SE felnőtt tabella
Helyezés
1.
2.
3.

Csapat
Dévaványai SE
Dobozi SE
Békéscsabai MÁV SE

2019. március 2. szombat: 14:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Mezőmegyer SE 7 - 0 (4 - 0)
200 néző, játékvezető: Telek András.
Dévaványai SE: 24 Vastagh Zs., - 6 Szabó E. (13 Kató B
.53’), 10 Marton L., 20 Szabó P., 5 Kovács B. (11 Papp K. 59’),
- 9 Kisari T. (19 Barna T. 46’), 8 Adamecz I., 4 Bányai R., 18
Kéki Cs. (21 Panyik F. 46’), - 7 Kovács F., 17 Papp V. Cserék:
97 Szász D., 3 Pap Á. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Kéki Cs. 12’, 14’, Kovács F. 25’, Kisari T. 35’, Papp
V. 57’, 74’, Papp K. 67’.
Jók: Az egész csapat, ill: Varró I., Dr. Majoros Á.
Adamecz István csapatkapitány: Jó felfogásban és jó játékkal kezdtük a szezont, ami fontos a további mérkőzésekre
nézve. Így egy lépcsőfokkal közelebb kerültünk a célunkhoz,
gratulálok az egész csapatnak.

2019. március 10. vasárnap: 14:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Csabacsűdi GYLSE - Dévaványai SE 1 - 2 (1 - 0)
150 néző, játékvezető: Gyuga Zsolt.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 11 Papp K. (19 Barna T. 62’),
10 Marton L., 3 Pap Á., 5 Kovács B., - 9 Kisari T. (21 Panyik F.
74’), 8 Adamecz I., 4 Bányai R., 18 Kéki Cs. (13 Kató B. 84’), 7 Kovács F., 17 Papp V. Cserék: 22 Vastagh Zs., 16 Gubucz V.
Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Kajtár I. 34’ (11-es ből), ill: Kovács F. 54’, 85’.
Jók: Sándor J., Pecznik P., Bertók G., ill: Az egész csapat.
Bereczki Árpád: Egy nehéz mérkőzésen, egy jó hazai csapat ellen megérdemelten nyertünk. Jó játékvezetés.

2019. március 16. szombat: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Mezőberényi LE 4 - 0 (2 - 0)
150 néző, játékvezető: Krajcsovics Zsolt.
Dévaványai SE: 24 Vastagh Zs., - 6 Szabó E. (16 Gubucz
V. 65’), 10 Marton L., 20 Szabó P. (3 Pap Á. 70’), 5 Kovács
B., - 9 Kisari T., 8 Adamecz I., 4 Bányai R., 18 Kéki Cs. (21
Panyik F. 57’), - 7 Kovács F., 17 Papp V. Csere: 97 Szász D.
Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Adamecz I. 31’, Papp V. 35’, 74’, Kisari T. 62’.
Piros lap: Balogh G 73’.
Jók: Az egész csapat, ill: Fazekas M., Kanó B.
Bereczki Árpád: Sok kidolgozott helyzetből négyet értékesítve, megérdemelten nyertünk.

2019. március 23. szombat: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Bucsa SE - Dévaványai SE 0 - 2 (0 - 0)
130 néző, játékvezető: Bozó Norbert.
Dévaványai SE: 24 Vastagh Zs., - 6 Szabó E. (2 Bereczki Á.
88’), 10 Marton L., 20 Szabó P., 5 Kovács B., - 16 Gubucz V.
(18 Kéki Cs. 57’), 8 Adamecz I., 4 Bányai R., 21 Panyik F. (19
Barna T. 57’), - 9 Kisar T., 7 Kovács F. Csere: 1 Sági B. Edző:
Bereczki Árpád.
Góllövők: Kovács F. 51’, 87’ (11-es ből).
Jók: Fekete L., Vámos L., Lázók S., Kulik Cs., ill: Kovács F.,
Gubucz V., Bányai R., Vastagh Zs.
Bereczki Árpád: Nyögvelős mérkőzésen, a jól küzdő hazai
csapat ellen, megérdemelten nyertünk.

2019. március 30. szombat: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Okány KSK 3 - 2 (2 - 2)
170 néző, játékvezető: Juhász Lajos.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 6 Szabó E. (21 Panyik F. 46’),
10 Marton L., 3 Pap Á. (20 Szabó P. 46’), 5 Kovács B., - 18 Kéki
Cs., 8 Adamecz I., 4 Bányai R., 9 Kisari T. (16 Gubucz V. 67’),
- 7 Kovács F. (11 Papp K. 69’), 17 Papp V. (19 Barna T. 69’),
Csere: 22 Vastagh Zs. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Kovács F. 4’, 45’, Marton L. 67’, ill: Elek T. 20’,
Mező S. 25’.
Jók: Szász D., Kovács B., Bányai R., Kovács F., ill: Farkas F.,
Elek T., Turcsek Sz., Mező S.
Bereczki Árpád: A kidolgozott helyzetek alapján megérdemelten nyertünk.

DÉVAVÁNYAI SE II.
2019. március 16. szombat: 12:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE II. - Zsadányi KSE 10 - 0 (7 - 0)

GY
18
15
12

D
3
7
7

V
2
1
4

Gólkülönbség
69-18
57-17
44-19

Pont
57
52
43

70 néző, játékvezető: Juhász Lajos.
Dévaványai SE II: 1 Sági B. (24 Juhász Zs. 54’), - 13 Szalai
B., 2 Takács F., 4 Szitás L., 18 Ungi A. (15 Hegedűs Zs. 81’), - 5
Nagy Z., 9 Feke B. (14 Horváth B. 54’), 8 Kató B., 15 Papp D.
(21 Zsila P. 71’), - 6 Barna T., 7 Papp K. (16 Pesztránszki F.
76’). Játékos edző: Tagai Attila.
Góllövők: Papp K. 3’, 15’, 18’, 19’, 58’, Papp D. 10’, Barna T.
12’, Ungi A. 26’, Kató B. 56’, 60’.
Jók: Az egész csapat.
Tagai Attila: Nagyon örülünk első megérdemelt tavaszi
győzelmünknek, de valaki nagyon hiányzott ma.

2019. március 23. szombat: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Kardos-Örménykút KSK - Dévaványai SE II. 0 - 0

Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 9 Feke B., 4 Meidinger J.,
6 Kovács B., 16 Stranszki Zs. (5 Katona I. 63’), - 19 Kató B.,
7 Horváth B., 8 Szabó E. (15 Hraskó D. 79’), 13 Diós B., - 10
Papp K., 11 Papp D., Csere: 99 Végh T. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Kató B. 37’, Hraskó D. 92’.

SERDÜLŐ (U16)
2019. március 23. szombat: 10:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Szarvasi FC (U16) - Dévaványai SE (U16) 4 - 1 (0 - 0)
20 néző, játékvezető: Zacsok Imre.
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E., - 13 Högye B., 5 Szarka
Sz., 4 Séllei Z., 17 Vallach L., - 12 Feke T., 2 Feke B., 10 Katona
I., 11 Labodár K. (9 Csontos B. 72’), - 7 Hraskó D. (6 Raffael
D. 82’), 16 Végh T. (18 Kató E. 63’), Csere: 99 Erdős N. Edző:
Ugrai Csilla.
Góllövők: Bány B. 61’, Kerekes S. 65’, Zahorecz S. 71’, Pecnyik G. 80’, ill: Feke T 47’.

BAJNOKI LABDARÚGÓ
MÉRKŐZÉSEK:

50 néző, játékvezető: Zacsok Imre.
Dévaványai SE II: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 2 Takács F.,
3 Pap Á., 4 Szitás L., 18 Ungi A. (14 Tagai A. 65’), - 5 Nagy
Z., 9 Feke B., 15 Papp D., - 7 Papp K., 21 Zsila P., Cserék: 96
Hegedűs Zs., 11 Pálfi J. Játékos edző: Tagai Attila.
Jók: Az egész csapat, ill: Takacs F., Pap Á., Szitas L., Szalai B.
Tagai Attila:A látottak alapján a maximumot kihoztuk
a mérkőzésből, sajnos nem sok esélyünk volt a három pont
megszerzéséhez.

FELNŐTT, RÁJÁTSZÁS:
2019. április 13. szombat 16:30
Dobozi SE – Dévaványai SE
2019. április 20. szombat 17:00
Dévaványai SE – Békéscsabai MÁV SE
2019. április 27. szombat 17:00
Mezőberényi LE – Dévaványai SE
2019. május 4. szombat 17:00
Okány KSK – Dévaványai SE
2019. május 11. szombat 17:00
Dévaványai SE – Csabacsűdi GYLSE

IFI (U19)
2019. március 3. vasárnap: 13:00
IFI KUPA LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Berényi Gyermek FC (U19) - Dévaványai SE (U19) 2 - 6 (1 - 3)
50 néző, játékvezető: Kocsondi Bálint.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B. (99 Végh T. 80’), - 16
Stranszki Zs., 4 Meidinger J., 3 Pap Á., 6 Kovács B., - 9 Feke
B., 17 Horváth B. (Hraskó D. 70’), 8 Szabó E. (5 Katona I. 55’),
7 Kató B., - 10 Papp K., 11 Papp D., Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Olej B. 15’, Nico Boss 67’, ill: Papp D. 4’, 21’, 85’,
Szabó E. 20’, Kató B. 73’, Papp K. 74’.
Jók: Az egész csapat.

DÉVAVÁNYAI SE II:
2019. április 13. szombat 16:30
Kamuti SK - Dévaványai SE II.
2019. április 20. szombat 14:30
Dévaványai SE II. – Méhkeréki SE
2019. április 27. szombat 17:00
Gerlai SE - Dévaványai SE II. FC
2019. május 5. vasárnap 17:00
Dévaványai SE II. – Kötegyáni FC
2019. májuis 11. szombat 17:00
Köröstarcsa KSK - Dévaványai SE II.

2019. március 17. vasárnap: 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) - Kondorosi TE (U19) 13 - 1 (3 - 1)
60 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B. (99 Végh T. 68’), - 9 Feke
B. (5 Katona I. 59’), 4 Meidinger J., 3 Pap Á., 6 Kovács B., - 19
Kató B., 17 Horváth B. (13 Diós B. 54’), 8 Szabó E., 7 Kisari
T. (16 Strabszki Zs. 46’), - 10 Papp K., 11 Papp D., Cserék:
99 Végh T., 5 Katona I., 13 Diós B., 16 Stranszki Zs., Edző:
Bereczki Árpád.
Góllövők: Szabó E. 26’,67’, Papp K. 30’, 61’, 72’, 80’, Kató B.
37’, 69’, Papp D. 64’, 70’, 84’, Feke B. 58’, Kovacs B. 77’, ill: Árszintye V 21’,
Piros lap: Szigeti M. 52’.
Jók: Az egész csapat.

2019. március 24. vasárnap: 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Nagyszénás SE (U19) - Dévaványai SE (U19) 0 - 6 (0 - 3)
40 néző, játékvezető: Bálint Zoltán.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B. (99 Végi T. 75’), - 16
Stranszki Zs. (13 Diós B. 46’), 4 Meidinger J., 3 Pap Á., 6 Kovács B., - 19 Kató B., 9 Feke B. (15 Hraskó D. 63’), 8 Szabó E.,
7 Kisari T., - 10 Papp K., 11 Papp D. (5 Katona I. 54’),. Edző:
Bereczki Árpád.
Góllövők: Kisari T 15’, 18’, 28’, Kató B. 48’, Kovács B. 54’,
Meidinger J. 89’,
Piros lap: Szilasi G. 41’.
Jók: Az egész csapat.

2019. március 31. vasárnap: 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) - Berényi Gyermek FC (U19)
2 - 0 (1 - 0)

IFI (U19):
2019. április 14. vasárnap 14:00
Dévaványai SE (U19) – Tótkomlósi TC (U19)
2019. április 19. péntek 11:00
Dévaványai SE (U19) – Békéscsabai Jamina SE (U19)
KUPA MÉRKŐZÉS
2019. április 21. vasárnap 14:00
Dévaványai SE(U19) – Bákéscsabai MÁV SE (U19)
2019. május 12. vasárnap 14:00
Dévaványai SE (U19)–Békéscsabai Jamina SE(U19)

SERDÜLŐ (U16):
2019. április 12. péntek 16:30
Dévaványai SE (U16) – Békési FC (U16)
2019. április 19. péntek 16:00
Békéscsabai MÁV SE (U16) – Dévaványai SE (U16)
2019. április 26. péntek 17:00
Dévaványai SE(U16) – Berényi Gyermek FC (U16)
2019. áájus 11. szombat 11:00
Sarkadi Kinizsi LE (U16) – Dévaványai SE (U16)

DÉVAVÁNYAI SE U19 IFI tabella
Helyezés
1.
2.
3.

Csapat
Dévaványai SE
Szarvasi FC
Gyomaendrődi FC
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A Szarvasi FC-től 8 pont levonva!
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Gólkülönbség
59-9
51-21
38-28

Pont
36
22
22

Megemlékezés

Gránit, márvány, műkő síremlékek

„Álmodtál egy jövőt, jót és szépet,
de a halál kegyetlen volt, mindent összetépett.
Ha Rád gondolunk szemünk tele könnyel,
amíg élünk, soha nem feledünk el!
Örök az arcod, nem száll a szavad,
Minden mosolyod, a szívünkben marad!”

R

,
,

Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

Dr. Kiss László

§

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

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

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

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!

Közép, alapfokú – német nyelvtudással,
főiskolai végzettséggel
csoportvezetői beosztásba
állást hirdetünk.

Telefon: 06-20/952-0237.

,

Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.

halálának 12. évfordulójára.
Szerető családja

A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.

,

,
.

Tiszta szívvel emlékezünk Papp Béla

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.

,

Dr. Kiss László ügyvéd

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

TÜDŐSZŰRÉS
VÁLTOZATLAN FELTÉTELEK MELLETT ISMÉT
MŰKÖDIK SZEGHALMON A TÜDŐSZŰRŐ!
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!
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06 66/371-796-os telefonszámon a 121-es melléken kérhet
a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1.
(volt polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100-as telefonszámon a 129-es melléken.
Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdőszűrővel történt telefonos egyeztetést követően minden jelentkezővel telefonon közöljük.

Dévaványai Hírlap - 29. oldal

TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35

KÉSZÜLJÖN VELÜNK A HÚSVÉTRA!
Hagyományos készítésű füstölt termékeink:
- Kötözött sonka,
- Füstölt csülök
- Füstölt színhúsok
- Combsonka
- Parasztlapocka
- Füstölt oldalas
- Füstölt köröm, farok
- Füstölt Ványai kolbász, szalámi /csemege - csípős/
-------------------------------------------------------------------Birkahús, marhahús, sertéshús, friss köröm, farok, fül.
Szárnyas húsok /csirke - kacsa - pulyka/.
-------------------------------------------------------------------Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:
- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok
- félkész leveles tészták (Fornetti) - halak
- levesbetétek - panírozott töltött rip-rop - pacal - velő.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

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

Dr. Zsiros István állatorvos
Eboltás • mikrochipes
megjelölés • gyógyítás

06/30-391-46-05

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.

STRANDFÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZAT
TÁJÉKOZTATÓJA!
TÁJÉKOZTATJUK A KEDVES
LAKOSSÁGOT, HOGY
A SZAKRENDELÉSEK A KÖVETKEZŐ
IDŐPONTOKBAN ÉRHETŐK EL:
Belgyógyászat
Dr. Szabó Dániel
HÉTFŐ: 8:00-14:00

Bőrgyógyászat
Dr. Tóth Mariann
KEDD: 8:00-10:00

Reumatológia
Dr. Balázs Tibor
KEDD: 13:00-16:30

Nőgyógyászat
Dr. Mike Géza
SZERDA: 8:30-12:30

Szemészet
Dr. Csillag Sándor
CSÜTÖRTÖK: 12:30-14:30

IDŐPONT KÉRÉS:
Belgyógyászati, Bőrgyógyászati, Nőgyógyászati, Szemészeti szakrendelésre a 66/ 581-180
–as telefonszámon kérhető.
Reumatológiai szakrendelésre a 66/ 483-127es telefonszámon tudnak időpontot kérni,
vagy személyesen a Strandfürdő gyógyászatán.
Kérünk minden beteget, hogy a reumatológiai
szakrendelésre hozza magával:
- házi orvosi beutaló,
- régebbi leletek (nem csak reumatológia).

Strandfürdő GYÓGYÁSZAT nyitva tartása:
Hétfő – péntek: 7:30 - 20:00.

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

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2019. ÁRPILIS 29., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2019. április 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: Május 10. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

Dévaványai Hírlap - 30. oldal

