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NÖVEKSZIK A GYERMEKLÉTSZÁM
VÁROSUNKBAN IS

Igaz, hogy még tombol a nyár, de hamarosan ismét 
megkezdődik a következő nevelési év, amely Dévaványán 
is hoz változásokat. Szerintem az elmúlt években már 
minden óvodás korú gyermek szülője tapasztalhatta az 
óvodák telítettségét, a csoportok zsúfoltságát. 2018/2019-
es tanévben 8 csoport működött összesen 206 gyermek 
óvodai neveléséről gondoskodva. Ez a szám már az en-
gedélyezett létszám feletti működést eredményezett. 
Hosszú évek óta 2019 lesz az első év, amikor a - kis mér-
tékben, de - növekvő gyermeklétszámnak köszönhetően 
egy új óvodai csoport indulhat városunkban. Az újonnan 
induló 21 fős csoportot, 3. életévet betöltött, tisztán kis-
csoportos korú gyermekek fogják alkotni, és helyszíne a 
Kossuth utcai óvoda lesz. Az új bölcsőde megnyitásával 
ezen a telephelyen két csoportszoba is felszabadul, az 
egyikben óvodai csoport, a másikból tornaszoba lesz. Az 
új óvodai csoportszoba így még inkább kedvezni fog a 
most induló kiscsoportnak, nem csak azért mert a ko-
rábban bölcsődébe járó gyermekek egy részének ismerős 
lesz a hely, hanem mert a csoportszoba elhelyezkedése 
és a mosdók mérete még jobban megfelel a korosztály 
igényeinek. A tornaszoba kialakításával lehetősége lesz 
a telephelyen nevelkedő gyermekeknek, hogy az esős és 
hideg hónapokban is megfelelő mozgáshoz jussanak.

Szintén újdonsága lesz az évnek a „Gólyahír” bölcsőde 
megnyitása, mely mára önálló intézményegységgé nőtte 
ki magát. A Hunyadi utcára költöző intézmény 3 cso-
portszobával maximálisan 42 fő számított gyermeklét-
szám fogadására és napközbeni ellátására lesz alkalmas, 
így vélhetően megszűnik az évek óta problémát okozó 
bölcsődei várólista kérdése is. Az épület elkészült, még 
néhány kiegészítő munkálat van hátra és az engedélyezési 
eljárások vannak folyamatban, de várhatóan szeptember 
elejére az épületet birtokukba vehetik a „bölcsisek”. Bí-
zom abban, hogy az épület és a kapcsolódó játszóudvarok 
minden bölcsődei igény kielégítésére alkalmas lesznek, és 
még rengeteg dévaványai gyermek nevelését fogják szol-
gálni.

A változások természetesen a munkavállalói létszámra 
is hatással vannak: a DÁMK munkavállalóinak száma 
szeptembertől 2 fő óvodapedagógussal, 2 fő kisgyer-
meknevelővel és 1 fő pedagógiai asszisztenssel növeke-
dik. A bölcsődei épület működésbe lépésével a DÁMK 
Intézmény központja is költözik, Bakó Bernadett igazga-

tóasszony és a titkárság, a költözést követően szintén a 
Hunyadi utcai épületben lesz megtalálható, ahol az ebéd-
pénzek befi zetése is történni fog.

KERÉKPÁRÚT/KERÉKPÁRSÁV

A Kossuth (teljes hosszában), a Szeghalmi (Kisújszállási 
úttól az Eötvös utcáig) és az Eötvös (Szeghalmi utcától az 
Ejt Kft -ig) utcákat érintő kerékpárút közbeszerzési eljá-
rása a végéhez közelít, már csak a szabályszerűséget elle-
nőrző Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) minő-
ségtanúsítványát várjuk ahhoz, hogy a Képviselő-testület 
az eljárás nyertesét kihirdesse és a nyertes ajánlatadóval 
szerződést kössön. Amennyiben ez hamarosan megtör-
ténik, úgy szeptemberben megkezdődnek a kerékpárút 
kivitelezési munkálatai. Ez bizonyára fog némi kellemet-
lenséggel járni, főleg a Kossuth utcai óvoda és Piac kör-
nyezetében, melyért előre is türelmüket és megértésüket 
kérjük. A forgalom azonban most sem zavartalan, a pén-
teki piaci napon szinte lehetetlen parkolni és közlekedni. 
A kivitelezés során a Kossuth utcában a járdás oldalon 
kétirányú kerékpárút kerül kialakításra, az árok befedé-
sével, illetve a Hunyadi-Szeghalmi utca közötti résznél 
a közút széléhez kerül hozzáépítésre a kerékpársáv. Ez 
utóbbi valósul meg a Szeghalmi és az Eötvös utcában is, 
melynek során a közutak is teljes felületű, új aszfaltborí-
tást kapnak. Mindennek következtében jelentős javulást 
várunk a közlekedésbiztonságban, reméljük megköny-
nyül, mind a kerékpárosok, mind az autósok élete.

Valánszki Róbert,

polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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VÁLTOZATLAN FELTÉTELEK MELLETT ISMÉT
MŰKÖDIK SZEGHALMON A TÜDŐSZŰRŐ!

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

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező 
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szál-
lítani. 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 fi zetni) és házior-
vosi beutaló szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik ko-
rábbi 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 kér-
het 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 Tüdő-
szűrővel történt telefonos egyeztetést követően minden 
jelentkezővel telefonon közöljük.

TÜDŐSZŰRÉS

MENINGOCOCCUS BAKTÉRIUM ELLENI VÉDŐOLTÁS TÁMOGATÁSA

PNEUMOCOCCUS BAKTÉRIUM ELLENI VÉDŐOLTÁS TÁMOGATÁSA

A Polgármester a 13. életkort betöltött gyermekek menin-
gococcus baktérium elleni Nimenrix vakcina oltássorozatá-
nak 1 darab vakcinája teljes vételárát átvállalja, természetbe-
ni juttatásként.

Nem kaphat védőoltást az a gyermek,
a) akinek törvényes képviselője a védőoltás beadásához 

írásban nem járult hozzá, illetve
b) akinek beoltása orvosilag ellenjavallt.

A védőoltás iránti kérelmet a 21. § (1) bekezdésében meg-
határozott életkorú gyermek törvényes képviselője nyújthat-
ja be augusztus 1 - 31. napjáig, az illetékes gyermek házior-

vos által kiállított vény másolatával.

A kérelmet benyújtó törvényes képviselő az oltóanyagot a 
döntésről szóló határozat egy eredeti példánya, valamint az 
illetékes gyermek háziorvos által kiállított vény átadásával, 
az Önkormányzattal szerződött gyógyszertárban válthatja ki.

A kérelmet benyújtó törvényes képviselőnek a döntés ki-
állításának évében gondoskodnia kell a gyermek védőoltá-
sának beadatásáról. A védőoltás beadatásának elmulasztása 
esetén a törvényes képviselő köteles a vakcina árát az ön-
kormányzatnak megfi zetni.

A Polgármester a 70. életkort betöltött személy pneu-
mococcus baktérium elleni Prevenar 13 vakcinája teljes vé-
telárát átvállalja, természetbeni juttatásként.

Nem kaphat védőoltást az a személy, akinek beoltása or-
vosilag ellenjavallt.

A védőoltás iránti kérelmet a 22. § (1) bekezdésében meg-
határozott életkorú személy nyújthatja be augusztus 1 - 31. 
napjáig, az illetékes felnőtt háziorvos által kiállított vény 
másolatával.

A kérelmet benyújtó az oltóanyagot a döntésről szóló ha-
tározat egy eredeti példánya, valamint az illetékes felnőtt 
háziorvos által kiállított vény átadásával, az Önkormány-
zattal szerződött gyógyszertárban válthatja ki.

A kérelmet benyújtó a döntés kiállításának évében gon-
doskodnia kell védőoltásának beadatásáról. A védőoltás 
beadatásának elmulasztása esetén a kérelmező köteles a 
vakcina árát az önkormányzatnak megfi zetni.
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND DÉVAVÁNYÁN

KÉMÉNYSEPRŐVEL TALÁLKOZNI MA IS SZERENCSÉT JELENT! 

Tisztelt Ingatlanhasználók!
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6:00 óráig 

szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a 
gyűjtőpontra kihelyezni!

Ügyfélszolgálati időpontok:

Helye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
(szerdai napokon 8:00-14:00) 

augusztus 21., szeptember 4., 18.

Zöldhulladék gyűjtés:
szeptember 4., 26.

Szelektív gyűjtés:
augusztus 21., szeptember 11., 25.

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat. 

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 óra között és

minden hónap első szombati napján: 8:00-12:00 óra között
Telefonszám: 06-30/163-2639

A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni 
szerencsét jelent, ez ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a 
szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése terüle-
tén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munká-
jának fontossága. 

A kéményseprés az egylakásos ingatlanokban élők számára 
második éve önkéntes. Nekik maguknak kell elindítani azt az 
időpont-egyeztetési folyamatot, amelynek végén a kéménysep-
rő felkeresi otthonukat, és elvégzi az ingyenes ellenőrzést.

A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések esetén 
évente, a gázüzeműeknél kétévente. Ez a változás leginkább a 
külön háztartásban élő idősebb családtagok számára jelent ne-
hézséget. Róluk is gondoskodni kell, ha szükséges, helyettük is 
hívjuk ki a kéményseprőket! 

Egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szemrevétele-
zése és műszeres ellenőrzése mindössze 30 percet vesz igénybe, 
persze csak akkor, ha minden rendben van. Ha az égéstermék-el-
vezetőt tisztítani kell, az valamivel hosszabb időbe telik, de ottho-
nunk és családunk biztonsága megéri a ráfordított időt. 

A fűtési szezonon kívüli időszakban a kéményseprők kevés-
bé leterheltek, így április végétől augusztus végéig az ügyinté-
zés gyorsabb, a várakozási idő rövidebb, és a munka is jobban 
tervezhető. 

A legfontosabb általános tudnivalók a következők: 
• Aki kéménytulajdonos, az rendszeresen hívjon kémény-

seprőt, lehetőleg a fűtési szezonon kívül. 

• Vigyázzunk az egyedül élő idősekre azzal, hogy segítjük 
őket az időpont-egyeztetésben. 

• Akik társasházban laknak, fi gyeljék a kihelyezett értesíté-
seket, mert a tervezett sormunkában érkező kéménysep-
rő ellenőrzését a lakóközösség érdekében tűrni kell.

• Ellenőrizzük a hozzánk érkező szakembereket! Ismerjük 
meg formaruhájukat, nézzük meg igazolványukat, mi-
előtt otthonunkba beengedjük őket. 

• A kéményseprés magánszemélyek számára ingyenes. A 
kéményseprők nem kezelhetnek, és nem fogadhatnak el 
készpénzt ott sem, ahol írásos megrendelésre térítési díjas 
munkát végeznek. 

• Munkájuk elvégzéséről és eredményéről minden esetben 
tanúsítványt állítanak ki, amelyből egy példány az ügyfe-
let illeti.

• Ellenőrizzük, hogy a tanúsítványon szerepel-e hibakód. 
Amennyiben igen, erről szóban is tájékoztatást kell kap-
nunk, és a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a kö-
vetkező ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.

Gombos Erik hadnagy
megbízott szóvivő

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Zrt. 

tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy az augusztus 20-i ün-
nepre való tekintettel a hulladékszállítás időpontja Dévavá-
nyán az alábbi rend szerint változik: 

- Augusztus 17-én, szombaton szállítják el a cég munka-
társai a kommunális (vegyes) hulladékot augusztus 19-ei, 
hétfői gyűjtési nap helyett az I. körzetben.

- Augusztus 21-én, szerdai gyűjtési napon lesz elszállít-
va a kommunális (vegyes) hulladék augusztus 20-ai, keddi 
gyűjtési nap helyett a II. körzetben.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6:00-ig szí-
veskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtő-
pontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Zrt.
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Gyermekvédelmi szakmai napot 
tartottak Gyomaendrődön

A Gyomaendrődi Járási Hivatalban 
üléseztek a járási gyermekvédelmi jel-
zőrendszer tagjai. A szakemberek a 
Békés Megyei Gyermekvédelmi Part-
nerségi Protokollban résztvevők együtt-
működésének fontosságára hívták fel a 
fi gyelmet.

A rendezvényt dr. Pacsika György 
hivatalvezető nyitotta meg, majd dr. 
Krizsán Anett, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal igazgatója tartott előadást 
a jelzési kötelezettségről, valamint a 
jelzés elmulasztásának munka- és bün-
tetőjogi felelősségéről. A Békés Megyei 
Kormányhivatal kiemelt fi gyelmet for-
dít a jelzőrendszer működtetésére – 
mondta dr. Krizsán Anett. Hozzátette: 
a Békés Megyei Gyermekvédelmi Part-
nerségi Protokoll alapvető célja a jelző-
rendszeri tagok feladatának, szerepének 
pontos leírása, a jogszabályi környezet 
rendszerszintű áttekintése.

Pál Jánosné, a Gyomaendrődi Család-
segítő Központ vezetője a jelzőrendszer 
működését a családsegítő szolgálatok 
aspektusából közelítette meg. Rejtő Éva, 
a hatósági, gyámügyi és igazságügyi osz-
tály vezetője az üzemeléssel kapcsolat-
ban felmerülő kérdésekre világított rá.

A rendezvényen részt vettek a járási 
jelzőrendszer tagjai: a nevelési-oktatási 
intézmények vezetői, az egészségügyi 
szolgáltató rendszer tagjai, a Gyulai 
Tankerületi Központ gyomaendrődi 
irodavezetője, valamint a rendőrség 
szolgálatvezetője is.

Megfelelő munkaerőt a megfelelő 
munkahelyre

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztályán is elindult a mun-
kaerőpiaci reformprogram, amelynek 
célja az elsődleges munkaerőpiacra lé-
pők számának növelése.

A program legfontosabb feladata, 
hogy egyszerre csökkentse a még meg-
lévő munkanélküliséget és kezelje a 
munkaerőhiányt azzal, hogy az álláske-

resőket a lehető legrövidebb időn belül 
elhelyezze az elsődleges munkaerőpia-
con. A reformprogram része az is, hogy 
a foglalkoztatási osztályok nyitnak a 
vállalkozások irányába, éppen ezért új-
raélesztették a vállalati kapcsolattartók 
rendszerét, hogy közvetlen kontaktus 
legyen a munkáltatók és a foglalkozta-
tási osztályok között. Szintén a program 
részeként vezetik be a szegmentációs 
gyakorlatot, és a munkavállalók felké-
szítésére, az egyéni tanácsadásra is még 
nagyobb hangsúlyt fektetnek, illetve az 
adminisztrációs terhek is csökkennek.

Bővült a kormányablakokban 
azonnal intézhető ügyek köre

Július 1-jétől a kormányablakokban 
– így a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
kormányablakaiban is – bővült az azon-
nal intézhető ügyek köre: lehetővé vált 
az Európai Egészségbiztosítási Kártya 
kibocsátása és a TAJ-t igazoló hatósági 
igazolvány másodlatának kiadása is.

A jó állam célkitűzéseinek megfele-
lően a kormány határozott célja, hogy 
teljes mértékben megvalósuljon az 
úgynevezett egyablakos ügyintézés mo-
dellje és az állampolgárok egy helyen 
intézhessék minden ügyüket. A kormány-

ablakok rendszerének kialakítása az 
egyik legfontosabb lépcső volt ezen cél 
megvalósítása során. Így az állampolgá-

rok az ország bármely pontján azonos 
feltételek mellett vehetik igénybe az ál-
lamigazgatási szolgáltatásokat.

Német testvérvárosi
delegáció vendégeskedett

a járási hivatalban

Gyomaendrőd és a Frankfurt mellet-
ti Schöneck testvérvárosi kapcsolatban 
állnak egymással, a két település kórusai 
már több mint 10 esztendeje ápolnak 
kiváló kapcsolatot.

A Gecseiné Sárhegyi Nóra karnagy 
vezette Gyomaendrődi Zenebarátok 

Kamarakórus már többször járt a szá-
szországi városban, idén pedig a schö-
necki kórus érkezett Gyomaendrődre, 
amelynek tagjai a járási hivatalba is el-
látogattak.

A vendégeket köszöntő dr. Pacsika 
György hivatalvezető röviden ismer-
tette a járási rendszer kialakulását, és 
bemutatta a hivatal tevékenységét. A lá-
togatást a schönecki és a gyomaendrődi 
kórus tagjainak öröméneklése zárta a 
járási hivatal dísztermében.

Másnap az endrődi Szent Imre katoli-
kus templomban közös hangversenyen 
fakadt dalra a schönecki és a gyoma-
endrődi kórus.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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



Dévaványai Hírlap - 7. oldal

Az utóbbi időben többek közt 
Søren Kierkegaard fi lozófi áját ta-
nulmányoztam. Az „Épületes be-
szédek” című könyvben rengeteg 
megfontolásra való gondolatot ta-
láltam tőle, ebből szeretnék egyet 
megosztani a kedves olvasóval. E 
gondolat lényege, hogy Isten akkor 
tud betölteni, ha képesek vagyunk a 
lemondásra, önmegtagadásra és ha 
szükséges, akkor az elszakadásra is:

„Kedves hallgatóm, képzelj el egy 
palavesszőjével rajzoló gyermeket, 
amint ötletszerűen mindenfélét pa-

pírra vet, háta mögött azonban ott áll egy láthatatlan 
művész, vezeti kezét, hogy rajza, mely egyébként zava-
rossá válna, meghajoljon a szépség törvénye előtt, s a té-
velygő vonalak visszatérjenek a szépség határain belülre. 
Képzeld csak el a gyermek csodálkozását! Vagy gondold 
el, hogy a gyermek este leteszi rajzát, de miközben al-
szik, egy kedves kéz kiigazítja a tökéletlen, kezdetleges 
krikszkrakszot. Képzeld csak el a gyermek csodálkozását, 
amikor reggel felébredvén meglátja rajzát! Így van ez az 
emberrel, mert sose feledjük el, hogy még érettebb kor-
ban is megtartunk valamit a gyermek oktalanságából, 
különösen akkor, ha az imádság nem a lényeg, csupán 
eszközként segít rátalálni a magyarázatra. Az ifj ú azzal 
van elfoglalva, hogy kitalálja, mi szeretne lenni a világ-
ban, kihez akar hasonlítani a nagyszerű példaképek kö-
zül. A komoly férfi  levetette a gyermekhez illő dolgokat, 
ő nem aggódik a külsőségek miatt, csak önmagát akarja 
alakítani. Tehát rajzol: vagy tán az, aki az imádságban 
magyarázatot követel Istentől, nem rajzoló? Nem kell-e 
a magyarázatnak választóvonalat húznia közte és Isten 
között, hogy hasonlítson önmagára Istennel szemben? 
Ó, de ott van a különbség, a gyermeknek segíteni kellett 
azzal, hogy valamit hozzátettünk a rajzához, a perleke-
dőtől azonban egyre többet el kell venni. Megfosztották 
a külsődlegestől és az élettel szemben támasztott minden 
követeléstől, most pedig magyarázatot követel, de még 
ezt sem sikerül kiveszekednie. Végül úgy érzi, teljesen 
megsemmisül. Hát elérkezett a pillanat. Kihez akarna 
hasonlítani, ha nem Istenhez? Mivel azonban saját ere-
jéből is valaki vagy valami akar lenni, már nem lehet tel-
jesen egyforma Istennel. Csak amikor teljesen semmivé 
válik, járhatja át teljesen Isten, hogy hasonlítson hozzá. 
Bármilyen sokra is viszi, azonosságát Istennel nem ké-
pes kifejezni, amikor azonban semmivé lesz, Isten magát 
rajzolja meg benne. Amikor a tenger minden erejével 

tombol, nem képes 
visszatükrözni az 
eget, már a legki-
sebb mozgás meg-
akadályozza, hogy 
tiszta képet ad-
jon vissza, amikor 
azonban mélye el-
csendesedik, az ég 
képe elmerül ebben 
a semmiben.”

Forrás: Søren Ki-
erkegaard, Épületes 
beszédek, Jelenkor, 
Pécs 2011.

Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9:30 órától a templomban.
Figyelmükbe:
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkö-
tési oktatásra lehet jelentkezni.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
A betegek kenetét ne hagyjuk fi gyelmen kívül!
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 
befi zethető, a következő bankszámla számra: 54000038-
10001428.
Hálásan köszönjük mindazoknak akik imával, munká-
val, anyagiakkal támogatták egyházközségünk életét és 
működését.
Elérhetőségek:  Plébános: +36-30-465-11-71
               Sekrestyés: +36-30-714-91-36

Ft. Bilibok György

A római-katolikus egyházközség rovata
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ÓVODAI NYÁRI ÜGYELET
KEDVES SZÜLŐK!

A nyári ügyelet: 2019 június 17. hétfőtől
- augusztus 9. péntekig tart!

2019. augusztus 12. hétfőtől - augusztus 23. péntekig 
MINDEN ÓVODAI TELEPHELY

egységesen ZÁRVA TART!

2019. augusztus 26. hétfőtől minden óvodai telephely 
egységesen nyitva lesz (továbbra is ügyeletben)!

Ezen a héten minden óvoda a saját oda járó gyerekeit és 
a beszoktatós gyerekeket is fogadja.

Az ügyelet alatt csak a dolgozó szülők gyerekeit

tudjuk fogadni.

Ügyeleti beosztás:
2019. július 15-től a Kossuth utcai óvoda

 és a Hajós utcai óvoda tart ügyeletet.

Ezen a nyáron az Eötvös utcai óvodai telephely zárva tart.
Amennyiben bármely változás állna fent, azt kellő időben 
az óvodai telephelyen közzé tesszük az érintettek számára. 

Kívánunk, szép, tartalmas nyarat mindenkinek!

Bakó Bernadett intézmény igazgató
és az óvoda valamennyi dolgozója 

ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános

Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök
bérlésére. Legyen szó családi, baráti összejövetelekről, ballagás-
ról, 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 iro-
dájában van lehetőség (Dévaványa, Gyöngy u. 8.), illetve 
érdeklődni személyesen vagy az alábbi telefonszámon le-
het: 66/483-051.

50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

Régi harcok, régi, kopott könyvek,
derű, mosoly, néha fájó könnyek.
Múlik minden, rohannak az évek,
búcsút mondunk, múló diákévek.

/E. Hemingway/

2019. június 22-én megtartott
50 éves osztálytalálkozónk

alkalmából (1969. 8/c) hálás
köszönetet mondok

a szervezőknek és mindazoknak,
akik által részesei lehettünk

e szép emlékezésnek.

Személy szerint nagy boldogsággal tölt el,
hogy 14 évig Dévaványán élhettem,

ahová ma is szívesen látogatok vissza.

Szőkéné Adamik Etelka

Ezúton kérünk elnézést, amiért a fenti sorok a 
múlt havi számból kimaradtak. - Szerkesztőség.
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Határtalanul pályázat

Nagyon, nagy örömmel töltött el bennünket, hogy megnyertük 
ezt a pályázatot. 2019. tavaszán utaztunk Székelyudvarhelyre, 30 
diákkal. Esősorban tapasztalatcsere volt a cél.

Igyekeztünk olyan csoportot kialakítani, amelybe olyan hátrá-
nyos helyzetű tanulókat vontunk be, akiknek még nem volt lehe-
tőségük külföldre utazni.

Jól szervezett, sok programmal teli 3 napot tölthettünk el, 
egy nagyon felkészült, kedves idegenvezetővel. Utunk során 
megálltunk Nagyváradon, majd Kolozsváron és megtekintettük 
a városok nevezetességeit. Hosszú volt az utunk, nagyon sok 
történelmi, történeti ismeretet kaptak a gyerekek. Egy jól fel-
szerelt, barátságos, otthonos panzióban kaptunk szállást, ellá-
tást, azt hiszem nyugodtan mondhatom nem szenvedtünk hiányt 
semmiben.

A pályázat megvalósulása során, betekintést nyerhettünk az ott 
élő magyar gyerekek életébe. Személyesen tapasztalhatták meg, 
milyen az iskolai életük. Utunk elsődleges célja, tapasztalatcse-
re volt az ott működő középiskolával, pedagógiai, módszertani, 
szakmai téren, ami, úgy gondolom teljesült is.

Elsősorban a fodrászképzés érdekelt bennünket, melyek az 
azonosságok és különbözőségek az oktatásban, melyek azok az 
elméleti és gyakorlati tapasztalatok, amelyeket felhasználhatunk, 
hasznosíthatunk itthoni munkánk során. A szívélyes fogadtatás 
után, az igazgató úr és az osztályfőnök kalauzolásával megismer-
kedhettünk az iskola épületével, termeivel, az ott folyó képzé-
sekkel. Majd a diákok kiválasztották az őket legjobban érdeklő 
képzést, így ragadtunk mi le, a fodrásztanműhelyben. Fodrász 
diákjaink és mi oktatók, számtalan kérdést tettünk fel a diákok-
nak és oktató kolléganőknek.

Később megcsodálhattuk Székelyföld nevezetességeit, törté-
nelmi múltját és jelenét, népi kultúráját, hagyományait. Jártunk 
a parajdi sóbányában, majd Székelyudvarhelyen vettünk részt 
egy igen tartalmas városnézésben. A sok program, a túrák után, 
nem kellett „ringatni” bennünket, csendes beszélgetéssel telt el 
az este. A 3 nap nagyon gyorsan elrepült, még szívesen marad-
tunk volna.

A kirándulás minden pillanatát élvezték a gyerekek, nagyon 
sok új ismeretet, információt sajátíthattak el.

Április végén a székelyföldi diákok jöttek el hozzánk. Igyekez-
tünk szeretettel viszonozni látogatásukat. Megvendégeltük Őket, 
próbáltuk interaktív módon bevonni, a nálunk folyó munkába a 
vendégeket. Sokkal felszabadultabb, kötetlenebb volt a légkör, 
hiszen már ismerősökként tekinthettünk egymásra. Együtt dol-
goztunk, készítettük a frizurákat, ismerkedtek a mi iskolánkkal, 
képzéseinkkel, azok sajátosságaival. Az együtt töltött délelőtt na-
gyon jól sikerült. Barátságok születtek, kapcsolatok alakultak a 
facebookon, hogy információink legyenek egymásról, versenyél-
ményeinket meg tudjuk osztani egymással. Mi, oktatók pedig 
tapasztalatainkat, az oktatásban felmerülő kérdéseket, hasznos 
információkat fogunk megosztani egymással. A vendég diákok 
ezzel a kirándulással, Békés megye néhány nevezetességével is 
megismerkedhettek, Szarvasra és Gyulára kirándultak.

Ezzel a programmal kapcsolatban készült egy kézikönyv, mely 
tartalmazza a versenyek sajátosságait, tapasztalatait, eredménye-
it, fotókkal illusztrálva a helyszínekről.

Nagyon hasznosnak ítélem ezt a kölcsönös ismerkedést, látoga-
tást, hiszen felerősödtek azok az emberi értékek, melyek nagyon 
fontosak a mindennapi életünkben. A kölcsönös együttműködés, 
segítségnyújtás, egymás segítése. Felerősödött a gyerekekben a 
hazaszeretet, nemzeti öntudat, a hagyományok őrzése, tisztelete.

Minden szempontból hasznos volt ez a program, később is szá-
mítunk az együttműködésre, hiszen ezen a módon mindenki csak 
gazdagodhat a mások munkája, tapasztalatai, élete megismeré-
sével.

Dr. Laczóné Kiss Ágota

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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Idén tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre a 
Dévaványai Városnapok háromnapos rendezvénysorozat, 
amely a település kiemelkedő szórakoztató és kulturális 
rendezvénye. A három nap alatt a szervezők igyekeztek 
minden zenei ízlést és korosztályi igényt kielégíteni, hiszen 
pénteken a rock kedvelők tombolhattak a Hősök terén. A 
délutánt a Sárrét rock fenegyerekei nyitották meg: a Mudfi -
eld zenekar állt színpadra, akik fi atal korukat meghazudtol-
va remekeltek, majd őket követte a baboskendős rock&rol-
ler Beatrice. Felcsendültek a jól ismert ,,ricse” dallamok, 
és mindenki egyszerre énekelte a ,,8 óra munka, 8 óra pi-
henés, 8 óra szórakozás” sorokat. A péntek estét a Republic 

zenekar zárta egy felejthetetlen koncertélménnyel. A remek 
zenei előadást izgalmas látványelemek, színpadi eff ektek 
kísérték. Szombaton a gyergyószentmiklósi No Sugar zene-
kar nyitott, akik igazán friss és vagány hangzással csaptak 
a húrok közé, őket követte Horváth Tamás, aki elképesztő 
módon mozgatta meg többezres hallgatóságát, miközben 
felcsendült a ,,Meggyfa” és a ,,Tiszánál” sláger is. Az estét 
Péterfy Bori & Love Band folytatta, különös hangulattal, 
pörgős zenével és világító jelmezekkel. A szombat éjszakát 
DSession, DJ Hlásznyik, HrFlow, az UFO, Josh és Miklov 
x Felix Schuster pörgette fel, egészen hajnalig. Vasárnap az 
idősebb korosztály számára is kedveztünk: Szalai Antal és 
zenekara, Farkas Rozika, Fehér Eszter, Madarász Katalin, 
Szabó Sándor és Petróczki Csaba nóteénekesek énekelték 
el a legismertebb magyarnótákat, őket követték a fi atalokat 
és időseket egyaránt megmozgató Korda György és Balázs 
Klári. A valódi legendáknak mondható énekesek nagyon 

örültek, hogy felléphettek városunkban, és hálásak voltak, 
hogy ilyen sokat érdeklődtek, megjelentek a koncerten. 
Az este igazán izgalmasan folytatódott: színpadra lépett 
az Abrakazabra zenekar, Szandival, Keresztes Ildikóval és 
Vastag Csabával, akik fergeteges előadással szórakoztatták 
a hatalmas közönséget, majd a rendezvénysorozatot és az 
estét Csepregi Éva és a Neoton zárta egy kétórás koncert-
tel, melyen mindenki számára ismerős, örökzöld dallamok 
csendültek fel. 

A rendezvény alatt folyamatosan üzemelt vendéglátási 
pontokon mindenki felfrissíthette magát, csillapíthatta éh-
ségét, a kézművesek utcáján a helyi és a távolból érkező 
árusok portékáiból szemezgethettek, kóstolhattak, vásárol-
hattak a programra érkezők. Az elmúlt években egyre nő 
a környező településekről érkezők száma, ám elsődleges 

célunk, hogy a helybeliek igényeikre refl ektálva állítsuk 
össze a programokat. 

Köszönettel tartozunk: Dévaványa Város Önkormány-
zatának, Valánszki Róbert polgármester úrnak, Németh 
Dezső vállalkozónak, Szűcs Tibor Vállalkozónak, Kónya 
István vállalkozónak, Bere Ferenc vállalkozónak, a Satyi 
Stage Team-nek, a Hagyományőrző Nők Egyesületének a 
fi nom kalácsokért, melyeket biztosítottak a fellépők szá-
mára, Ambruzs-Szabó Józsefnek és Tóth Zoltánnak a képe-
kért, videókért, az önkénteseinknek, akik munkánkat segí-
tették, technikai dolgozóinknak, és mindenkinek aki részt 
vett rendezvényünkön!

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
a DÁMK Művelődési Ház művelődésszervező dolgozói

EGY HÍJÁN HÚSZ - HÁROM NAPON ÁT KAPCSOLÓDHATTAK KI
A DÉVAVÁNYAIAK- XIX. DÉVAVÁNYAI VÁROSNAPOK
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2019. július 20-án tartottuk a Családi Napunkat a helyi 
Strandfürdőben. A program az EFOP-1.2.11-16-2017-
00003 kódszámú „Teremts Esélyt Program – Dévavá-
nya” pályázat keretében valósul meg.

Ennek köszönhetően egy kicsit más lett a programunk. 
A szórakozás, kikapcsolódás mellett információkat osz-
tottunk meg. Így például az idén bevezetett családtámo-
gatásokról, melyben a Békés Takarék Szövetkezet mun-
katársai voltak segítségünkre. Az idő kedvezett, igazi 
kánikula volt. A nap folyamán a Csipkerózsa Mazsorett 
Csoport műsorát láthatták az érdeklődők. Az árnyékban 
totókat lehetett kitölteni. Középiskolás önkénteseinkkel 
kézműves foglakozáson készíthettek a gyerekek apró öt-
letes tárgyakat. Az évek alatt hagyománnyá vált, hogy 
Kiss Károly alpolgármester úr, egyesületünk tagja tizen-
egyes rugó versenyt hirdet a fi ataloknak. Idén sok gyer-
mek és fi atal vett részt rajta, köztük több leány versenyző 
is. A legügyesebbek egy-egy focilabdával lettek gazda-
gabbak. Ebédre gulyásleves és lekváros bukta készült. A 
gulyáslevest Bakó Gábor, egyesületünk tagja főzte, aki 
az ebédet követően számos elismerést zsebelhetett be az 
ízletes ételért. A buktát a Hagyományőrző Nők Egyesü-
lete sütötte. Az ebédet követően palacsintasütő versenyre 
hívtuk az érdeklődőket. A kétfős csapatok egy felnőttből 
és egy gyermekből álltak, közösen készítették a fi nom 
édességet. A díjazás több kategóriában történt. Délután 
a gyerekek ügyességi vetélkedőkön vehettek részt, ebben 
a Mosolyt Minden Arcra Alapítvány tagjai voltak segít-
ségünkre. A felnőttek Takács Erikával zumbázhattak. 

Köszönjük segítőinknek, felnőtteknek és önkéntes diák-
jainknak az önfeláldozó munkát, részvételükkel sikeres 
programot tudhatunk magunk mögött.

Támogatóink voltak: 
Dévaványa Város Önkormányzata
Valah Erika
Benkéné Gyebnár Judit
Valánszki Róbert
Mile Lakos
Kiss Károly
Földi Imre
Kanó József
Ugrai Csilla.

CSALÁDI NAP 2019.
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HITTAN TÁBOR A SZÜGYIBEN
Az idei Szügyi Hittan Tábort 2019. június 24-től június 28-

ig tartottuk meg.
Táborvezető Hajdu Andrea, a Szügyi Dániel Református 

Általános Iskola tagintézmény-vezetője volt.
A tábori feladatokból az iskola minden dolgozója kivette 

a részét. A pedagógusok a bibliai témák feldolgozásában és 
a kézműves foglalkozásoknál segítettek, az iskola technikai 
dolgozói pedig az élelmezésben. Egyikük még reggeli zenés 
tornát is tartott. 

Ebben az évben 58 gyermeket táboroztattunk az óvodások-
tól egészen a nyolcadikosokig.

A tábor munkájában segítségünkre volt öt középiskolás fi a-
tal (volt tanítványaink), akik az érettségi feltételeként nálunk 
töltötték a közösségi munkájukat. A hét közepén (szerdán) 
vendégül láttunk egy kis csoportot, akik Élesdről (Partium) 
jöttek. A hetet Dévaványán töltötték, és egy napra hozzánk is 
ellátogattak. Részt vettek a bibliai történetek feldolgozásában, 
a kézműves foglalkozásokon és a játékban is. A 11 tanulót és 
tanítójukat, Ciavoi Andreát (aki valamikor iskolánkban is ta-
nított) nemcsak lelki és szellemi, hanem testi táplálékban is 
sikerült részesítenünk az egyházkerület támogatásával. 

Minden reggel áhítattal kezdtünk, majd imádság után a té-
mához kapcsolódó játékos és gondolkodtató feladatok és szí-
nezők várták a gyerekeket. Már délelőtt hozzá lehetett fogni a 
kézműveskedéshez. Ebéd után játék és ismét egy bibliai törté-

net, valamint énektanulás következett.
A feladatok elvégzése vegyes életkorú csoportokban tör-

tént. A jó megoldásokért pontokat (talentumokat) lehetett kap-
ni, amit egész héten gyűjtögettek a csapatok. A szorgalmasab-
bak nem csak csoportosan, hanem egyénileg is szerezhettek 
pontokat, amik plusz feladatokért jártak. Ezek teljesítése sza-
badidejükben, játékidőben vagy a kézműves foglalkozások 
alatt történt. A kézműves tevékenységek naponként változtak. 
Mindegyiken nagy élvezettel és szorgalommal vettek részt a 
gyerekek. A csütörtököt a gyomaendrődi Pájer szabadstran-
don töltöttük, amit kicsik és nagyok egyaránt élveztek. Kö-
szönjük Dévaványa város Önkormányzatának a buszt, amivel 
közlekedhettünk és az óvodások szüleinek, hogy erre a prog-
ramra elkísértek bennünket, és velünk töltötték ezt a feledhe-
tetlen napot.

Pénteken, a tábor utolsó napján az addig összegyűjtött talen-
tumokat ajándéktárgyakra lehetett beváltani, majd délután jö-
hetett a várva várt szalonnasütés, ahová a szülők, hozzátarto-
zók is hivatalosak voltak. Ez a nap is vidám hangulatban telt, 
s szomorúan váltunk el egymástól, hiszen egy tartalmas hét 
emlékei kötöttek össze bennünket. 

Reméljük, jövőre ismét találkozhatunk!

Szügyi Dániel Református
Általános Iskola nevelőtestülete
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Kedves Olvasók!

Augusztus hónapban nemzeti énekünknek, a Himnusz 
költőjének születésnapjára (1790. aug. 8.) emlékezünk.

Kölcsey című versében így írt önmagáról:

„Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak,

Nyúgoti ég forró kebelem nem tette hideggé;

Szép s nagy az, ami hevít; szerelemmel tölti be lelkem

Honni szokás és föld, örököm kard s ősi dicsőség.”

Életünk céljainak elérésében adjon erőt, útmutatást né-
hány bölcs intelme, tanácsa:

„Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény.”

„Küzdeni s győzni tanulj. Kell küzdeni s győzni hazádért.”

„Nemzeti fény a cél. Hogy elérd, forrj egybe magyar nép.”

Szintén augusztusban, 445 évvel ezelőtt (1574. aug.30.) szü-
letett leghíresebb zsoltárfordítónk, Szenczi Molnár Albert.

Máig énekelt zsoltárai évszázadokon át erősítették a ma-
gyarságtudatot a szegény népben. Mily gyönyörű, időtálló 
sorok:

„Mint a szép híves patakra,

A szarvas kívánkozik,

Lelkem úgy óhajt uramra,

És hozzá fohászkodik,

Tehozzád én istenem,

Szomjúhozik én lelkem

Vajjon színed eleiben

Mikor jutok élő isten?”

S a mindenkinek ismerős, a református istentiszteletek, 
szertartások hitvalló zsoltárának (XC.zsoltár) legszebb, 
legőszintébb részlete így hangzik:

XC. ZSOLTÁR

(részlet)

T. B. Tanúság ez életnek meggondolatjáról.

„Tebenned bíztunk eleitől fogva,

Uram, téged tartottunk hajlékunknak.

Mikor még semmi hegyek nem voltanak,

Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva;

Te voltál és te vagy, erős Isten,

És te megmaradsz minden időben.

Az embereket te meg hagyod halni,

És ezt mondod az emberi nemzetnek:

Legyetek porrá, kik porból löttetek,

Mert ezer esztendő előtted anni,

Mint az tegnapnak ő elmúlása

És egy éjnek rövid vigyázása.”

Augusztus 20-án, államalapításunkra, Szent István király-
ra és az új kenyér ünnepére emlékezünk.

Ez alkalommal olvassuk el a híres magyar író, Móra Fe-
renc egyik legszebb, a legmeghatóbb, a szeretetről szóló 
elbeszélését!

Móra Ferenc: Istenáldotta búza
 

Két testvér dolgozott együtt a családi farmon, az egyik 
nős, családos, a másik agglegény. A termésen és a hasznon 
mindig megosztoztak, fele-fele arányban. 

Egyszer aztán az egyedülálló fi vér elgondolkozott: nem 
igazság, hogy egyformán osztjuk el a termést meg a nyere-
ség felét. Nekem egymagamnak sokkal kevesebb kell. 

Így aztán minden éjszaka kilapátolt egy zsákra való gabo-
nát a saját hombárjából, átlopakodott a két házat elválasztó 
földdarabon, és a bátyja hombárjába zúdította a gabonát. 

Eközben a másik így okoskodott: nem igazság, hogy egy-
formán osztjuk el a termést meg a nyereséget. Végtére is ne-
kem itt a feleségem, a gyermekeim, ők majd gondoskodnak 
rólam, ha megöregszem. Az öcsémnek senkije sincs, neki 
takarékoskodnia kell öreg napjaira. 

Ezért hát az éj leple alatt mindig átcipelt egy zsáknyi ga-
bonát az öccse magtárába, és ott kiöntötte. 

Éveken át mindketten értetlenül vakargatták a fejüket, 
mert a gabonájuk nem fogyott az adományoktól. Egy sötét 
éjjel aztán egymásba botlottak. Lassan világosság gyúlt az 
agyukban, hogy mi történt. Ledobták a zsákokat, és összeö-
lelkeztek.

ÉVFORDULÓS SAROK
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Soha nem hittem, hogy egyszer el-
jutok az Al-Dunáig. Oda, amelyet 
Széchenyi István erőfeszítései nyo-
mán tettek hajózhatóvá. Hogy azon 
az útvonalon jutok el oda, amelyen a 
Szent Korona Orsováig, vagy Erzsé-
bet császárné imádott Herkulesfürdő-
jére. Pedig így történt, az én kedvesem 
jóvoltából.

Amíg el nem hagyjuk Temesvárt, 
addig az alföldi ember otthon érzi ma-
gát. Aztán Lugos és Karánsebes felé 
fordulva egyszer csak megjelennek a 
hegyek fenyőborzas taréjai, amelyeket 
úgy kereteznek a hajnali ködfelhők, 
mint menyasszony halántékát a fátyol. 
Átvágunk a Temes völgyén. Mint min-
den folyó és folyam, ez is pajkos hegyi 
patakocskaként kezdi. Elbúcsúzunk 
tőle Teregovánál, amely a vízválasztó. 
A Déli-Kárpátokon vágunk át, a Rusz-
ka-havasok és a Domogled-hegység 
óvnak minket keleti irányból, nyugat-
ról a Szemenik- és az Almás-hegység 
rettentő fenyvesei nyúlnak az égig. 
Már csak lefelé csepegünk a Cser-
na-völgyben. Mindezt egy icipici au-
tóban.

Amikor kijutunk Orsovánál az 
Al-Dunához, egy több kilométer szé-
les folyam ballag előttünk lomhán, 
sötétkéken. Eddig követtük Szemere 
Bertalan egykori miniszterelnök útját. 
A koronázási ékszereket a kormány 
elköltöztette Budáról a szabadságharc 
alatt, mert attól féltek, hogy az oszt-
rákok ráteszik a kezüket. A temesvá-
ri vesztes csata (1848. VIII. 9.) után 
Szemere miniszterelnök saját belátása 
szerint kellett cselekedjen, a legtöbben 
a maguk bőrét mentették, reá maradt 
a kincsek dolga. Végül 3 megbízható 
emberrel rejtette el őket a Duna iszap-
jába Orsovánál. Négy évig keresték az 
osztrákok, mire megtalálták.

Itt van a román-szerb határátkelő is, 
mégpedig azon a Đerdap-duzzasztó-
gáton kelünk át, amely a világ egyik 
legnagyobb vízierőműve. De mivel 
33 m-es duzzasztást értek el vele, ösz-
szesen 18 szerb és román települést, 
Orsova óvárosát és Ada Kaleh (ejtsd: 
ada kali) 500 m széles szigetecskéjét 

is elnyelte a Duna vize, amely utóbbi 
mintául szolgált Jókai „Az aranyem-
ber” c. regényének Senki szigete nevű 
helyszínéhez, és amelynek török ha-
jósai menekítették át Perczel Mórt és 
Miklóst, vagy Kossuthot és családját 
Törökország felé.

Ha ezen a vidéken járunk, kötelező 
megnézni Galambóc egykori végvá-
rát, amelyet a rácok (vagyis a szerbek) 
építettek, de 1334-ben Károly Róbert 
elhódította. 1428-ban Zsigmond ma-
gyar király és Murad török szultán 
ütközött itt meg, Zsigmond életét a 
temesi főispán felesége, Rozgonyiné 
Szentgyörgyi Cecília mentette meg 
saját testi épségével mit sem törődve. 
A meredek fehér falak az ő emléküket 
is őrzik.

Hogy Herkulesfürdőt megéri-e meg-
nézni, nem biztos. Sissi és Ferenc Jó-
zsef számtalanszor eljött ide kénes és 
alkáliföldfémes gyógyvizeiben kú-
rát venni, ilyenkor vonattal utaztak, 
amely útjuk a közeli Gyomán át veze-
tett. A Cserna-völgyben fekvő csoda-
világ csak romja egykori önmagának, 
inkább új, a Domogled csúcsaival ve-
tekedő szállodákat emelnek a zajos 
zsibvásár mellé, a régi paloták sorra 
pusztulnak.

A Jókai-regény főhőse, Tímár Mi-
hály pontosan azon a csodavidéken ha-
józik végig, amelyet csónakkal ma bár-
ki megtehet Orsovából vagy a közeli 
falvakból. Ez a szívtapasz a málló csá-
szári fürdőváros látványa okozta seb-
re. A rengeteg látnivaló között a Kis-, 
majd a Nagy-Kazán-szoros sziklamar-
kai nyújtják a legmegkapóbb látványt, 
amellyel nem lehet betelni, és amelyet 
sosem lehet elfelejteni. Hát itt járt Szé-
chenyi. Itt kockáztatta az életét az ak-
kor még a mederbeli szikláktól annyira 
örvényes folyószakaszon, amelyről azt 
hitték, egy vízalatti kazánban forralják 
vizét, attól fortyog és kavarog. 2017 óta 
emléktáblája áll a Nagy-Kazán–szoros 
nyugati bejáratánál, amelynél fejet 
hajtottunk. A román hajóskapitányunk 
megállt előtte a kedvünkért, mert látta, 
hogy sokat jelent nekünk és mi ezért 
hálával tartozunk neki.

A Kárpátokon átívelő úton hazafelé 
jövet még mindig túlteng bennünk az 
élmények sokasága. Temesvárnál esz-
mélünk fel: elhagytuk a hegyeket. Ha 
tehetnénk, az icipici kocsiban azokat is 
hazahoztuk volna, nem csak az emlé-
keinket.

Szalay Ágnes

AMIKOR A TÖRTÉNÉSZ NYARAL…
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MÚZEUMI GYERMEKTÁBOR  2019. JÚLIUS 15-19.
A Dévaványai Múzeumbarátok Körének lelkes csapata 

és a múzeum dolgozói már közel húsz éve, minden nyáron 
egyre kreatívabb programokkal várják a táborba érkezőket. 
Az idei táborunk témája a „SZOMSZÉDOLÁS” volt. Sze-
rettük volna minél vidámabbá és élvezetesebbé tenni ezt az 
egy hetet a hozzánk jelentkezett 40 gyerek számára.

1.nap: Dévaványa
Az első napon a tábornyitó után reggelivel kezdtünk, 

majd Ilonka néni és Erzsike néni témaindító előadása és egy 
kis fi lmvetítés következett. Igyekeztünk felkelteni a táboro-
zóink érdeklődését a szomszédos települések nevezetessé-
gei és a hét eseményei iránt. Mindenkit megajándékoztunk 
egy hátizsákkal, egy kis naplóval és íróeszközzel. (Ezeknek 
hasznát is vették a kirándulások során.) Csapatokat alakí-
tottunk. Később a gyerekekkel közösségépítő, ismerkedős 
játékokat játszottunk. A fi nom ebéd elfogyasztása után egy 
kis pihenésé és a közös játéké volt a főszerep. A délutáni 
kézműves foglalkozáson kulcstartókat, hátizsák díszeket, 
barátság karkötőket, fi lc és gyöngy kabalákat készítettünk. 
Uzsonna után nagy kedvencek voltak az ügyességi népi já-
tékok és a megunhatatlan légvár. Zárás képpen beszélget-
tünk, ki mit gyűjtött aznap a gondolatbeli élményládikájá-
ba. Hasznos tanácsokat kaptak a következő nap kirándulós 
programjához.

2. nap: Gyomaendrőd
Táborunk második napját Gyomaendrődön a Tájház és 

Helytörténeti Gyűjtemény megtekintésével kezdtük Dr. 
Szonda István vezetésével.

Következő úti célunk Gyomára, az Erzsébet ligeti lomb-
korona sétány és kilátóhoz vezetett. A hűs, gyönyörű kör-
nyezetben már várt bennünket Vadász Rita és párja Oláh 
Zoltán, akitől érdekességeket tudhattunk meg az ásványok-
ról, kőzetekről. Mindenki ízlésének és fantáziájának legjob-
ban tetsző karkötőt készíthetett, valamint börze keretén be-
lül válogathatott a szebbnél szebb kövek és ékszerek között.

Az ebédet a Pavilon Étterem és Pizzéria biztosította szá-
munkra. A játszótéri játékok kipróbálása és kis lazulás után 
a csoport két részre oszlott. Az egyik fele a Kner Nyom-
daipari Múzeumhoz indult el, át a Sóhajok hídján. 1970 óta 
tekinthető meg ez a Magyarországon egyedülálló nyom-
daipari és családtörténeti anyag. A tárlatvezető Benstót Ká-
roly kedvessége és szakmai tapasztalata szinte elvarázsolta 
a gyerekeket. Nagy érdeklődéssel hallgatták az újabbnál 
újabb információkat, kipróbálhattuk az egyszerűbb gépe-
ket.

A csoport másik fele részt vett az interaktív játékokkal 
tarkított lombkorona sétányon. A 15 méter magas faszerke-
zetű építmény harmadik szintjén kilátó található, ahonnan 
gyönyörű a panoráma a város főterére. A gyerekek nagyon 
élvezték az egy kilométer hosszú tanösvényen való sétát, 
valamint a hozzá kapcsolódó „kincskeresést”. Az idő gyor-
san elröpült, a kirándulás végén élményekkel tértünk haza. 
(Balogh Aranka)

3. nap: Kisújszállás - Ecsegfalva
Ezen a napon Kisújszállásra és Ecsegfalvára látogattunk 

el. Kisújszálláson megnéztük a város főterét, a Süsü játszó-
téren játszottunk, és ide érkezett a fagylaltos is. Kérésünk-
re elmondta a régi szlogent: „Itt van, megjött Bagaméri, a 
fagylaltját maga méri!” A délelőtt során bowlingoztunk a 
Vigadóban, és megnéztük a Csukás István művei ihlette 
szobrokat. (Bagaméri; Pom-Pom). A fi nom ebédet a Hor-
váth-kert vendéglőben fogyasztottuk el. Ebéd után indul-
tunk vissza Ecsegfalvára. 

A Kádár Imiék tanyáján már vártak bennünket. Megnéz-
tük a tanya állatait: birkákat, tyúkokat, kecskét. A gyerekek 
örömmel etették a birkákat. Vendéglátóink jóvoltából bir-
kanyírást is láthattunk. Ide érkezett a lovas hintó is, amivel 
kis csoportokban tettünk egy kört a tanya körül. Uzsonnára 
„szittya étek” (zsíros kenyér, lila hagyma, paprika, paradi-
csom; a kevésbé bátraknak margarinos kenyér és májkré-
mes kenyér) volt. Nagy sikere volt a tanyasi fürdőszobának 
(lavór) és a kútvízben hűtött ásványvíznek is. Uzsonna után 
bálagurító versenyen vehettünk részt. Levezetésként meglá-
togattuk az iskola épületét. (Miléné Antós Gabriella)

4. nap: Körösladány – Szeghalom – Vésztő-Mágor
Utazásunk első állomása a körösladányi játszótér volt. 

A gyerekek a játék mellett felkeresték a parkban található 
szobrokat, emlékműveket. 

A felújítás alatt álló duzzasztónál az építésvezető várt 
bennünket, akinek nagyon köszönjük a részletes, érdekes 
tájékoztatást. Láthattuk a duzzasztó szerkezetét, működé-
sét, végig sétálhattunk a folyót kísérő halcsatorna partján, 
ami igazán nagy élmény volt mindenkinek.

Szeghalmon a katolikus templomot és a mellette álló fa 
harangtornyot nézhettük meg Hüse József lelkész segítsé-
gével. Sok érdekes információval lettünk gazdagabbak. Ki-
derült, hogy a templomot egy régi magtárból alakították ki, 
ezért nincs tornya. Így került sor arra, hogy mellé építettek 
egy harangtornyot, amelyet fazsindely borít. Tiszteletünkre 
a harangok meg is szólaltak.

Következő állomásunkhoz közeledve félúton betértünk a 
Vidra Tanyára megebédelni. Vésztő-Mágoron már vártak 
bennünket, ahol múzeumpedagógiai foglalkozáson vet-
tünk részt. Igazi időutazás volt a Mágori-domb régészeti 
feltárásának megtekintése, majd az ott talált leletek között 
sétáltunk a múzeumban. A monostor romjainak bejárása 
után elfogyasztottuk a Körös Pékség által felajánlott sós pe-
receket. A tanösvényen járva betértünk a pákász tanyára, 
ismerkedtünk a Holt-Sebes-Körös élővilágával, az ártéri 
erdők növényvilágával. Az időjárás is nagyon kegyes volt 
hozzánk, hiszen amikor felszálltunk a buszra, akkor kezdett 
el az eső szemerkélni.   (Laskai Tiborné)

5. nap: Dévaványa
A napindító beszélgetés és az előző nap élménybeszá-

molói után megreggeliztünk, majd a hét eseményei, prog-
ramjai, tapasztalásai alapján összeállított MŰVELTSÉGI 
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VETÉLKEDŐ következett. Nagy izgalommal, élvezettel 
versengett a négy kis csapat. Nagyon ügyesek voltak. Ebből 
a versenyből mindenki győztesként került ki. A villámkér-
désekre legpontosabban válaszolókat Ilonka néni gyönyörű 
mézeskalácsokkal jutalmazta. Az ajándékozás, a jutalom 
csokik, a fi nom dinnye elfogyasztása után elkészítettük 
fotókkal díszített emlékládikánkat és hűtőmágneseinket. 
A meglepetések sora itt még nem ért véget. Ebéd után a 
Hagyományőrző Nők Egyesülete házi sütésű, fi nom kakaós 
csigával lepte meg a gyerekeket. Nagyon köszönjük!

A táborzáró délután vidáman telt. Volt légvár, csillám 
tetoválás, arcfestés, rengeteg móka, játék, kacagás. Hevesi 
Imre bácsi tábori gyermekkoncertje megkoronázta a na-
punkat. Igazán megtelhetett az élményládikánk. Az uzson-
nára rendelt rengeteg pizza már csak ráadás volt az a heti 
élmények sorában. Azt hiszem mindannyian jól éreztük 
magunkat. Az emlékül kapott csoportképeket nézegetve, 
sokan már a jövő nyári táborra szerettek volna jelentkezni, 
mi szervezők pedig a programján ötleteltünk.

Táborunk színvonalát emelte az EFOP-1.5.3.-16-2017-
00042 kódszámú és „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
gyomaendrődi járásban” című pályázat keretén belül el-
nyert támogatás összege is, melyet teljes mértékben arra 
fordítottunk, hogy az élmények, az előadások, az ellátás, a 
felhasznált eszközök, a kipróbálható játékok és kézműves 
technikák igazán érdekesek, színvonalasok legyenek a gye-
rekek számára.

Külön köszönettel tartozunk: polgármesterünknek, 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
az utazáshoz nyújtott anyagi támogatásáért, a DÁMK ve-
zetőségének a helyért, a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
temény dolgozóinak: Hajdu Ildikónak, Balogh Arankának, 
Tóth Izabellának, Csatári Istvánnak a szervezésben való se-
gítségéért, Terike néninek, Icukának, Mariettának a háttér 
munkákért, a fi nom reggelik, uzsonnák elkészítéséért.

Kiemelt köszönet illeti az elkötelezett pedagógus „stá-
bunkat”, segítőinket önzetlen munkájukért: Baloghné Be-
rényi Erzsébet, Laskai Tibor, Laskai Tiborné, Mile Lajos, 
Miléné Antós Gabriella, Purgel Mihályné, Váradi András-
né, Szűcs Ferencné, Szűcsné Horváth Margit, Elek Lajos-
né, Tóbiás Gáborné. Ők azok, akik hosszú évek óta anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül, nyári szabadságuk vagy nyugdíjas 
idejük alatt, mérhetetlen gyerekszeretettel, odaadással tá-
boroznak velünk.  

Köszönjük a szülőknek, a nagyszülőknek, valamint Diós-
né Sántha Máriának, P. Tóth Mihálynénak, Kónya István-
nak, a Hagyományőrző Nők Egyesületének a támogatást, 
a segítséget. 

Köszönöm a múzeumbarátoknak, a régi visszajáró és az 
új diák segítőinknek, a vállalkozóknak, és mindazoknak, 
akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen tartalmas, kellemes 
hetet tölthettek együtt a táborozó gyerekeink.

A Múzeumbarátok vezetősége nevében:                                                                                            
Tóbiás Gáborné elnök
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Az Európai Autómentes Nap keretén belül rajzversenyt hirde-
tünk.  Dévaványa 10. alkalommal csatlakozik ehhez a kezdemé-
nyezéshez.

A 2019. évi Európai Mobilitási Hét szlogenje,
 a „Sétálj velünk!”  a gyalogos közlekedési lehetőségek sokfé-
leségére hívja fel a fi gyelmet. 

A különböző közlekedési módokat okosan megválasztva ha-
marabb eljuthatunk a célállomásra. Emellett érdemes beiktatni a 
gyaloglást a mindennapi közlekedésünkbe is. Testünk igényli a 
mozgást, de legtöbbünk csak a képernyő vagy egy íróasztal előtt 
ülve tölti el hétköznapjai jelentős részét. Találjunk helyet napi 
életvitelünkben is egy kis mozgásnak, és máris jobban fogjuk 
érezni magunkat, és még pénzt is spórolhatunk. Rövidebb-hosz-
szabb távokat gyalog megtéve a városban sok új élménnyel gaz-
dagodhatunk. Jobban odafi gyelhetünk egymásra, a gyerekekre, 
az idősekre vagy a mozgásukban korlátozottakra. Élvezhetjük 
a közparkok, sétányok nyugalmát, jó levegőjét, a játszóterek vi-
dámságát, akár kutyánkat is magunkkal vihetjük. 

A beküldendő pályázati anyagok mutassák be a valós vagy 
elképzelt ideális lehetőségeket a különböző közlekedési esz-
közök megválasztására. Ábrázolják azt, hogy hogyan segíti elő 

környezetük és a saját egészségük megőrzését, ha a közlekedők 
az információs eszközöket helyesen megválasztva tervezik útja-
ikat, használják az utazáshoz a közösségi szolgáltatások nyújtot-
ta lehetőségeket és járműveket. A pályázati alkotások mutassák 
be, hogy rövidebb- hosszabb távolságokat is meg lehet tenni 
az egyéni autóhasználatot mellőzve, egyéb közlekedési módok 
igénybe vételével, akár sétálva vagy kerékpározva. A művek 
hívják fel a fi gyelmet a környezetünkre és egészségünkre gya-
korolt kedvező hatásokra, pozitív élettani következményekre.

Az alkotásokat 2019. szeptember 17-ig várjuk a Dévavá-
nya Felemelkedéséért Közalapítvány irodájába. A rajzok ki-
állításra kerülnek 2019. szeptember 20-án a városi Autómentes 
Napon. A díjazásról sem feledkezünk meg, négy kategóriában 
– óvodás, iskolás 1-4. o., 5-8. o., és középiskolás – az első három 
helyezettet jutalomban részesítjük. 

Te milyennek képzeled a jövő biztonságos közlekedését? Ho-
gyan valósítanád meg a tiszta, közösségi és intelligens mobili-
tást? Rajzold le!

A rajzodat bármilyen technikával készítheted!
A rajzok hátoldalán szerepeljen neved, osztályod, iskolád 

neve, illetve óvodásoknak az óvoda címe.

Idén is megrendezésre kerül az Európai Autómentes Nap 
Dévaványán 2019. szeptember 20-án, pénteken, melyre ismét 
várjuk a veterán és egyedi készítésű kerékpárral rendelkező tulaj-
donosokat a református templom előtti főtérre.

Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő vagy 
egyedi készítésű kerékpárral jöjjön, mutassa meg az érdeklő-
dőknek és vegyen részt a 10. alakalommal megrendezésre kerülő 
„Gurul Ványa” felvonuláson is!

A legrégebbi és a legötletesebb biciklik tulajdonosait apró 
ajándékkal jutalmazzuk és egy elismerő oklevelet is kapnak.

Részvételi szándékát kérjük, előre jelezze, hogy a kerékpár-
ral kapcsolatos információkat (gyártás éve, típusa, tulajdonos 
neve) előre ki tudjuk nyomtatni, és majd a helyszínen a kerékpá-
ron el tudjuk helyezni!

További információ:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában,

Hősök tere 1., telefon: 66/483-100/129 mellék vagy a kozalapít-
vanydevavanya@gmail.com e-mail címen.

FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA KERESSÜK DÉVAVÁNYA LEGRÉGEBBI,
MŰKÖDŐKÉPES ÉS EGYEDI
KÉSZÍTÉSŰ KERÉKPÁRJÁT

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, peres ügyekben 
képviselet ellátása, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32

Jonas Karlsson Classic Sweden
Csak nálunk és csak augusztusban a svéd tervező, designer 
saját, védett márkájú, minőségi kereti egyedi szemüvegtok-
kal, törlőkendővel

kedvezménnyel kaphatók. Üzeltünkben 
ezen idő alatt a márka teljes választéka 
megvásárolható. (Több, mint 80 modell.)

Irodai lencsék és blue lencsék akcióban!
Telefonszámunk: 06-20/587-1066

Okulár Optika, Dévaványa Hősök tere 4.

OKULÁR OPTIKA

-50%
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BEMUTATKOZIK A DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET II. RÉSZ - TORNA-SZAKOSZTÁLY

Júliusban Hajtman Erikával be-
szélgettem, aki a DSE torna-szak-
osztályát vezeti

Sokak számára a településen nem 
csenghet ismerősen a neved, hiszen 
alapvetően nem Dévaványán tevé-
kenykedsz. Megtennéd, hogy bemu-
tatkozol néhány szóban?

Hajtman Erika vagyok, Békéscsa-
bán élek gyermekeimmel és ott is 
dolgozom. Testnevelő, torna-, aerobic 
edző és bíró vagyok, illetve a Békés-
csabai AeroFit Egyesület vezetője is 
vagyok, ahol aerobicot és fi tnesst is 
oktatok, továbbá több, mint 20 éven 
át a Békéscsabai Torna Club torna-
szakosztály előkészítő csoportjának 
edzője voltam. 

Hogyan és mikor kerültél a DSE-
hez?

Több éves ismeretség után, 2018-
ban megkeresett Dr. Szitás László a 
DSE elnöke azzal, hogy szeretné, ha 
az egyesületen belül a lányok számá-
ra is indíthatna olyan szakosztályt, 
amely lehetőséget teremt számukra, 
hogy szabadidejükben sportoljanak, 
hiszen érzékelte a szülők jelzéseiből, 
hogy lenne rá igény. 2018-ban el-
jöttem bemutató órát tartani, majd 
valóban beigazolódott, hogy sokak 
számára szimpatikus az általam kép-
viselt sportág, így 2019. elején bein-
dítottuk az egyesület berkein belül a 
torna-szakosztályt.

Hogyan telt ez az elmúlt fél év a 
szakosztály életében?

Három sportággal foglalkozom: 
torna, aerobic és fi tness. Mindhárom 
sportág tekintetében az elsődleges és 
kiemelten fontos lépés az alapozás, hi-
szen rossz, vagy bizonytalan alapokra 
nem lehet a későbbiekben építkezni, 
és ez különösen fontos mindhárom 
közül a torna tekintetében. Az első 
két-három év erről szól. Ez elenged-
hetetlen a versenyeztetéshez, illetve a 
gyakorlatok pontos és balesetmentes 

végzéséhez. Így az elmúlt időszak ar-
ról szólt, hogy megismertessem, meg-
szerettessem, elültessem a torna iránti 
szeretetet és elhivatottságot a gyere-
kekben, megalapozzuk az összetett 
gyakorlatsorok mozdulatait. 

Milyen korosztályi bontásban 
vannak jelen a gyerekek a szakosz-
tályon?

Van egy óvodás korosztályú cso-
port, akik 4 éves kortól vesznek részt 
az edzéseken. Ettől a kortól már van 
bennük olyan fokú koncentrációs 
készség, hogy egy 45 perces edzést 
gond nélkül végig tudnak csinálni, 
illetve ekkorra érik meg a testképük 
önmagukról, ekkorra már ismerik az 
irányokat és követni tudják az utasítá-
sokat. Az ovisok mellett van egy isko-
lai csoport is, amely alsós korosztály-
ból tevődik össze. Az edzéseken fi úk 
és lányok is vannak, mindkét csoport 
kb. 15 fővel működik jelenleg, vagyis 
a szakosztályon az elmúlt tanévben 30 
gyermek tanult. 

Mik a jövőbeli tervek?
Először is az, hogy a 2019/2020-as 

tanévben még nagyobbra növeljük 
a létszámot. Szeretnénk minél több 
szülőt és gyermeket elérni, a tanév 
elején pedig bemutató edzést tartani, 
hogy bepillantást nyerjenek a szak-
osztályon folyó munkáról, továbbá 
szóróanyagokkal és médiamegjele-
néssel is elérni a célközönségünket. 

Versenyeztetés tekintetében, mivel 
szövetségi versenyekig a felkészítés 
ideje minimum 2-3 év, első lépcső-
ben az Országos Diákolimpián való 
részvétel a cél, amely akár a 2020-as 
év elején megvalósítható, 4-5 fős csa-
patban. Ez különösen fontos a gyer-
mekek számára, hiszen egyfajta mo-
tivációt, perspektívát és tapasztalatot 
adhat számukra.  Keressük a lehető-
ségeket, hogy városi és civil szervezé-
sű helyi rendezvényeken is megmu-
tatkozhassanak a gyerekek, továbbá 
a tanév végére is bemutatóval szeret-
nénk készülni a szőlők, hozzátartozók 
és érdeklődők részére. Békéscsabán 
már több éve szervezünk napközis 
tornatábort a gyerekeknek, az idén 
már egy dévaványai résztvevőnk is 
volt (Laskai Zorka) és szeretnénk 
akár a következő nyáron már Déva-
ványára is szervezni, amennyiben lesz 
igény rá a szülők és gyerekek részéről. 
Úgy tapasztalom, hogy van jövője a 
DSE-n belül a torna-szakosztálynak, 
hiszen rengeteg tehetséges, érdeklő-
dő és aktív gyermek van már most az 
edzéseken, s bízom abban, hogy ez 
még nagyobb teret nyerhet.

Köszönöm az interjút Hajtman 
Erika edzőnek!

A cikk folytatását a következő lap-
számban olvashatják!

Hajman Erika edző
Laskainé Kiss Alexandra közösségszervező
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LABDARÚGÁS
 2019. július 13. szombat. 8:00 - 16:00

IX.VÁROSNAPI KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ KUPA

I. DIÓS KRISTÓF EMLÉKTORNA, 
DÉVAVÁNYA, 2019.07.13

A. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:
1. FORDULAT                    7 pont
2. SZERÉNY ISTENEK    5 pont
3. HEROES                          4 pont
4. BOSCHUNG FC            0 pont

B.CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:
1. DOKTOR X                     9 pont
2. LIVE SPORT PUB         6 pont
3. GSE        3 pont
4. BAFANA - BAFANA      0 pont

PROGRAM
08:00 Fordulat - Boschung FC 2 - 0
08:30 Szerény Istenek - Heroes 0 - 0
09:00 Bafana-Bafana - Doktor X 0 - 3
09:30 GSE - Live Sport Pub 2 - 3
10:00 Szerény Istenek - Boschung FC 6 - 1
10:30 Fordulat - Heroes 4 - 0 
11:00 GSE - Doktor X 1 - 6
11:30 Bafana-Bafana - Live Sport Pub 0 - 3
12:00 Heroes - Boschung FC 2 - 0
12:30 Fordulat - Szerény Istenek 1 - 1
13:00 Live Sport Pub - Doktor X 1 - 3
13:30 Bafana-Bafana - GSE 0 - 3

ELŐDÖNTŐK:
14:00 Fordulat - Live Sport Pub 1 - 3
Gólszerzők: Kardos I., Ill: Molnár T.,

Pap Á., Hőgye Zs.,
14:30 Doktor X - Szerény Istenek  2 - 3

Gólszerzők: Marton L., Papp K., Ill: 
Kovács F., Furka Zs., Kéki Cs.

3. HELYÉRT:
15:15 Doktor X - Fordulat   6 - 2

Gólszerzők: Papp K., Ungi A. 3, Nyíri J. 2, 
Ill: Berczi M., Nemes I.

DÖNTŐ:
15:45 Szerény Istenek - Live Sport Pub   

2 - 0
Gólszerzők: Kovács F., Szabó P.,

Gólkirály: Papp Krisztián (Doktor X)
Legjobb mezőnyjátékos: Kéki Csaba 

(Szerény Istenek)
Legjobb Kapus: Szász Dávid

(Szerény Istenek)
Legjobb Dévaványai Játékos:

Diós Krisztián (Fordulat)

IX.VÁROSNAPI KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ KUPA VÉGEREDMÉNYE

1. SZERÉNY ISTENEK 
2. LIVE SPORT PUB 
3. DOKTOR X 
4. FORDULAT 
5. HEROES 
6. GSE 
7. BOSCHUNG FC 
8. BAFANA - BAFANA CSILLAG
    DOHÁNYBOLT

2019. július 20. szombat 18:00
Kisújszállás!

KISÚJSZÁLLÁSI SE - DÉVAVÁNYAI SE   
3 - 5  (1 - 1)

Gólszerzők: Kelemen L. 14’, Dobos 48’, 
Kása Sz. 70’, ill:  Papp K. 17’, 86’, 88’, Papp 
D. 57’ , Szabó E. 70’.

Dévaványai SE: 97 Szász D. (24 Juhász 
Zs. 60’), 18 Szitás L., 5 Váradi I., 10 Mar-
ton L., 9 Feke B., - 21 Panyik F., 4 Bányai 
R., 8 Szabó E., 16 Juhász P., - 7 Papp K., 
11 Papp D., Csere: Bereczki Á., Edző: Be-
reczki Árpád.

Hiányzók: Papp V., Kovács F., Pap Á., 
Szalai B., Kovács B., Kéki Cs., Takács F., 
Sági B.

2019. július 27. szombat 10:00 Dévaványa!
DÉVAVÁNYAI SE - Karcagi SE   4 - 3  (2 -1)

Gólszerzők: Panyik F. 24’, Papp V. 45’, 
Kovács F. 60’, 65’ (11-es ből), ill:  38’, 70’, 82’,

Dévaványai SE:  97 Szász D., - 13 Szitás 
L. (11 Papp D. 46’), 5 Váradi I., 3 Pap Á., 9 
Feke B. (16 Juhász P. 46’), - 21 Panyik F., 
4 Bányai R., 10 Szabó E., 9 Kéki Cs., - 17 
Papp V., 7 Kovács F., Edző:Bereczki Árpád.

Hiányzók: Marton L., Szalai B., Kovács 
B., Takács F., Sági B.

2019. július 31. szerda 18:00
Dévaványa!

DÉVAVÁNYAI SE - Mezőtúri AFC
2 - 6  (0 -5)

60 néző, játékvezető: Bakos József.
Gólszerzők: Marton L. 66’ (11-es ből), 

Papp D 88’, ill:  24’, 30’, 35’, 38’, 44’, 59’,
Dévaványai SE:  1 Végh T. (99 Ifj : Végh 

T. 85’), - 13 Szitás L. (2 Takács F. 46’), 5 
Váradi I., 3 Pap Á., 9 Feke B., - 21 Panyik 
F. (20 Papp K. 80’), 10 Marton L., 8 Szabó 
E., 16 Juhács P., - 20 Papp K. (7 Kovács F. 
67’), 7 Kovács F. (11 Papp D. 35’) Edző: Be-
reczki Árpád.

Hiányzók: Bányai R., Szalai B., Kovács 
B., Papp V., Szász D., Sági B, Kéki Cs.

 
2019. augusztus 3. szombat. 17:30

 MAGYAR KUPA MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Gyulai Termál FC

0 - 3  (0 - 2)
150 néző, játékvezető: Mezei Máté.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 5 Váradi 

I., 2 Takács F., 10 Marton L., 9 Kéki Cs., - 
16 Juhász P. (14 Feke B. 59’), 4 Bányai R., 
8 Szabó E., 21 Panyik F. (13 Papp D. 46’), 
- 17 Papp V. (11 Papp K. 46’), 7 Kovács F.  
Edző: Bereczki Árpád.

Gyulai Termál FC: 1 Kajári J., - 2 Nagy 
S., 6 Szabó Cs., 7 Kukla Zs., 8 Repisky D., 
- 9 Nagy G., 13 Czirok J., 19 Radics D. (17 
Rácz M. 64’), 20 Pilán R. (15 Bojtos A. 
68’), - 22 Zsömbörgi M., 77 Bozsó M. (16 
Bartalos D 75’), Cserék: 23 Rostás A., 5 
Hoff mann T., 10 Bagyinszki A., 13 Patkás 
G., Edző: Berényi Tibor.

Sérültek és hiányzók: Sági B., Kovács 
B., Szitás L., Szalai B., Pap Á.

Góllövők: Pilán R. 10’, Bozsó M. 
41’, 61’.

Sárga lap: Kovács F. 34’, Szabó E. 45’,  
ill:  Kukla Zs. 34’, Czirok J. 83’, Nagy G. 87’, 
Zsömbörgi M. 89’.

2019/2020 Megyei II. osztály A. csoport
A Dévaványai SE (felnőtt) őszi labdarúgó idényének programja

Forduló Dátum Mérkőző csapatok Kezdés Eredmények Indulás

1. 08.17./szo Okány KSK - Dévaványai SE 17:30 15:15

2. 08.24./szo Dévaványai SE - Kunágotai TE 17:30 -

3. 08.31./szo Dévaványai SE - Kétegyházi SE 17:00 -

BM KUPA 09.04./sze Dévaványai SE - ?????? 17:00 ???

4. 09.07./szo Békésszentandrási HMSE - Dévaványai SE 16:30 14:15

5. 09.14./szo Dévaványai SE - Tótkomlósi TC 16:30 -

6. 09.21./szo Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE 16:00 12:30

7. 09.28./szo Dévaványai SE - Mezőkovácsháza TE 16:00 -

8. 10.05./szo Békéscsabai MÁV SE  - Dévaványai SE 15:00 12:30

9. 10.12./szo Dévaványai SE - Gádoros SE 15:00 -

10. 10.19./szo Sarkadi Kinizsi LE - Dévaványai SE 14:30 11:45

11. 10.26./szo Dévaványai SE - Csabacsűdi GYLSE 14:30 -

12. 11.02./szo Csanádapácai EFC - Dévaványai SE 13:30 10:45

13. 11.09./szo Dévaványai SE - Mezőberényi LE 13.30 -

14. 11.16./szo Vésztői SE - Dévaványai SE 13:00 10:30

15. 11.23./szo Dévaványai SE - Dobozi SE 13:00 -

16. 11.30./szo Dévaványai SE - Okány KSK 13:00 -
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- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés
- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

Vajda István és Rózsa Adrienn fi a Ricardó István
Nagy Ferenc Gábor és Kerekes Anita lánya Lia.

Születések:

Kedves Édesanyák!

1992-től kezdve világszerte minden évben au-
gusztus 1-én az „Anyatejes táplálás” világnapját 
ünneplik. Ebből az alkalomból mi is szeretet-
tel köszöntünk minden olyan édesanyát, akik 
a gyermeküket természetes módon, anyatejj-
el táplálják. Terveink 
szerint szeptember 
folyamán megren-
dezésre kerülne egy 
rendezvény is, ame-
lyen személyesen is 
k ö s z ö n t h e t ü n k 
minden kis-
mamát, szop-
tatós édesanyát 
ebből az alka-
lomból.

Védőnői szolgálat

FÖLDET BÉRELNÉK
DÉVAVÁNYA HATÁRÁBAN.

TELEFON:
06/30-421-2428

KÖRÖSLADÁNYBA
MAKRALEJÁRÓ 1. SZÁM 
ALATT LÉVŐ HÁZ ELADÓ!

TELEFON: 06/30-586-5160
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Gránit, márvány,  műkő síremlékek
R   , ,  ,

, , ,
    .

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

Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő 

Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,

kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők 

a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő

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

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!

ELADÓ
Sürgősen eladó Dévaványa,

Sáros utca 6. szám alatti ingatlan
telekáron: 275.000.-Ft-ért.

Érdeklődni lehet:

06-70/375-9158-as telefonszámon.

NAGY GÁBOR FÉLE SZESZFŐZDE
SZEPTEMBER 9-TŐL ÜZEMEL.
TELEFON: 06/20-921-6648



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

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2019. SZEPTEMBER 2., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő

betartásával! Csak a 2019. szeptember 2-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: Szeptember 13.  A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

          Dr. Zsíros István állatorvos
    Eboltás • mikrochipes  

                           megjelölés • gyógyítás

       06/30-391-46-05

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107

A gyomaendrődi orvosi ügyelet 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.

Dévaványai Hírlap - 22. oldal

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

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
- sertés, marha, birka ill. szárnyas húsok,
- saját készítésű füstölt termékek (kolbász, szalámi,

húsok, disznósajt), 
- saját készítésű friss termékek (sütnivaló hurka,

kolbász, májas, abált szalonna, tepertő),
- zsírok (sertés, mangalica, kacsa, liba), 
- főtt füstölt termékek (Erdélyi szalonna, császárszalonna, 

bordaporc), 
- Megyeri féle 6-8 tojásos száraztészták,
- fűszerek, ételízesítők, pácok, 
- savanyúságok, 
- körösladányi hagyományos érlelésű savanyú káposzta, 
- disznóvágáshoz fűszerek, pácok, belek, műbelek.

--------------------------------------------------------------------
Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:
- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok - félkész 

leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.

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

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.

ERDŐSNÉ CMARKÓ ILONA, GYÓGYMASSZŐR,
TELEFON: 06-20/402-2458.

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








