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Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2019. június 13. napján rendkívüli 

ülést tartott.
Első napirendi pontban módosították a helyi termelői piac 

működéséről és üzemeltetéséről szóló 18/2018.(XI.26.) önkor-
mányzati rendeletet.

Második napirend keretében döntött arról a testület, hogy 
csatlakoznak a 2019. szeptember 16. és 22. között megren-
dezésre kerülő Európai Mobilitási Hét kampányhoz és 2019. 
szeptember 20-án Európai Autómentes Napot szerveznek.

A Képviselő-testület 2019. június 27. napján megtartotta 
soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a tes-
tületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfoga-
dását követően első napirendként került elfogadásra a Gyulai 
Szakképzési Centrum tájékoztatója a dévaványai középiskolai 
oktatás helyzetéről.

Második napirendben a Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tájékoztatója került el-
fogadásra az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi 
működésről.

Harmadik napirend keretében megtárgyalták és egyhangúlag 
elfogadták a DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének 
beszámolóját az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról.

Negyedik napirendi pontban a DÁMK Ladányi Mihály 
Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének a könyvtár 
szakmai tevékenységéről szóló beszámolója került elfogadásra.

Ötödik napirendként elfogadták a DÁMK Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolóját 
a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, 
tárgyi feltételeiről.

Hatodik napirendben megalkotásra került a 2019. évi igazga-
tási szünet elrendeléséről, valamint a Közszolgálati Tisztviselők 
Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormány-
zati rendelet.

Hetedik napirend keretében elfogadásra került az önkor-
mányzat gazdálkodásának 2019. május 31-i pénzügyi helyze-
téről szóló tájékoztató.

Nyolcadik napirendi pontban a „GDPR előírásainak megfele-
lő adatvédelmi feladatok ellátása” tárgyában indított beszerzési 
eljárás eredményeként a HANGANOV Kft . bruttó 3.200.400-Ft 
összegű árajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Kilencedik napirendben döntöttek arról, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában és gazdálkodásában lévő mezőgazdasá-
gi földterületeket bérbeadás útján kívánják hasznosítani, ezért 
haszonbérletre licitálás útján azokat meghirdetik.

Zárt ülés keretében döntöttek a „Dévaványáért” kitün-
tetésben részesülő személyről, valamint címzetes főorvosi 
cím adományozásáról 5 személy részére, majd óvodai fel-
vétel fellebbezésről hoztak döntést, továbbá otthonterem-
tés helyi támogatását állapítottak meg, 3 esetben, mind-
összesen 750.000,- Ft összegben.

A képviselő-testület júliusban szünetet tart, legközelebbi 
ülését 2019. augusztus 16. napján tartja, melynek keretében 
ünnepi megemlékezésre és a „Dévaványáért” kitüntetés, vala-
mint a címzetes főorvosi címek átadására kerül sor.

ÁLLÁSKERESŐ
KLUB

Ha munkát keres és segítségre van szüksége
önéletrajz, motivációs levél, referencialevél írásában, 

szeretné megtudni, hogyan érdemes megjelenni
egy állásinterjún akkor itt a helye!

Vegyen részt ingyenes rövid képzéseinken
a GINOP 3.3.1-16-2016-00001 „Digitális Jólét

Program Pontok fejlesztése” című projekt keretében.
A képzés célja az Ön digitális készségeinek fejlesztése! 
Betekintést kap az álláskereső portálok, az internet, az 
elektronikus ügyintézés, valamint levelezés világába!

Érdeklődni és feliratkozni a Művelődési Ház 
Közösségi irodájában

Tel.: 66/483-051 vagy 20/770-7295

INGYENES
INFORMATIKAI

KÉPZÉS
Nem ismeri az internet világát? Bizonytalan a 

számítógép használatában? Szeretne bekapcsolódni a 
közösségi hálóba?

Vegyen részt ingyenes rövid képzéseinken
a GINOP 3.3.1-16-2016-00001 „Digitális Jólét

Program Pontok fejlesztése” című projekt keretében.
A képzés célja az Ön digitális készségeinek

fejlesztése, elsajátíthatja önállóan használni a 
számítógépét, tabletét, okostelefonját! Betekintést kap 

a közösségi portálok, az internet, az elektronikus
ügyintézés, valamint levelezés világába!

Érdeklődni és feliratkozni a Művelődési Ház
Közösségi irodájában

Tel.: 66/483-051 vagy 20/770-7295
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KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS - CIVIL SZERVEZETEKKEL 
A HELYI FIATALOKÉRT

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú „Teremts 
Esélyt Program – Dévaványa” pályázat egy újabb mér-
földkövéhez érkeztünk. A Helyi Ifj úsági Cselekvési Terv 
tapasztalataira és következtetéseire építkezve az önkor-
mányzat idén 4 ismert civil szervezettel fogott össze, hogy 
a fi atalok közösségbe integrálását segítsék. Ennek kere-
tében a pályázati támogatás bevonásával a civilek olyan 
közösségépítő programokat valósíthatnak meg, amelyek 
a 16-35 éves korosztály itthon maradását, Dévaványához 
kötődését segítik. Eddig 3 sikeres programon vagyunk 
túl: megrendezésre került a Dévaványai All Stars Kultu-
rális és Szabadidő Egyesület 2 helyi szabadidős rendez-
vénye, illetve a Horgászegyesület első Júliusi Happening 
Party-ja. Az idén még több ilyen esemény résztvevői le-
hetünk: pl. a Nagycsaládos Egyesület Családi napja, vagy 
a Sportegyesület sportprogramjain is részt vehetnek az 
érdeklődők. Úgy gondoljuk, hogy a civil szervezeteknek 
igen is nagy szerepe van a fi atalok mozgósításában, a sza-
badidő hasznos eltöltésében és Dévaványa iránti szeretet 
elmélyítésében. Létük és aktivitásuk fontos a közösség 
építésében és megtartásában is.

KAMERARENDSZER BŐVÍTÉSE

Megtörtént a kamerarendszer fejlesztése, melynek ke-
retében az eddig meglévő 11 db kamerát további 3 hely-
színen összesen 6 db kamerával bővítettük. A kamerák 
párosával kerültek elhelyezésre, ebből 2 db a Köleshalmi 
utca elején, 2 db a piac területén, 2 db pedig a Zrínyi ut-
cán. A kamerák célja a lakosság biztonságérzetének nö-
velése, a közrend és közbiztonság emelése, a szabálysér-
tések/bűncselekmények felderítésének segítése.

INGYENES INTERNET ELÉRÉSI
PONT KIALAKÍTÁSA

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” című 
pályázat keretében a városnak lehetősége van, hogy kö-
zösségi tereken ingyenes internetelérést biztosítson. 
Mindezek értelmében a városközpontot (Játszótér - Köz-
ponti buszváró - Hősök tere - Helytörténeti Gyűjte-
mény) lefedő wifi  hálózat kiépítésére kerül sor, melyről 
az április végi testületi ülésen döntött a városvezetőség. 
A kialakítást követően a belvárosi terület közterein az 
internetelérés biztosítottá vált. A kiépített 150 Mbit 
gyorsaságú rendszer segítségével a területen tartózkodó 
lakosok gond nélkül használhatják az internet egysze-
rűbb, legtöbbet használt felületeit (közösségi oldalakat, 
térképet, kereső felületeket, hírportálokat), azonban na-
gyobb mennyiséget érintő letöltéseket (pl. youtube, tor-
rent) nem tudnak rajta indítani. A rendszer úgy lett ki-
alakítva, hogy ha a csatlakozó a wifi t huzamosabb ideig 
nem használja, akkor egy óra múlva az automatikusan 
leold, melyet követően azonban ismét lehet csatlakozni. 
Ennek célja, hogy a rendszer túlterheltségét elkerüljük. 
A szolgáltatással önkormányzatunknak kettős célja van: 
egyrészről modernizálni szeretnénk a központot és az 
okos város kialakítása felé szeretnénk egy lépést tenni, 
másrészről a fi ataloknak nyújtott új szolgáltatással a 
helyben maradásukat szeretnénk ösztönözni igényeik 
helyi szinten történő kielégítésével. 

 Valánszki Róbert,

polgármester

Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a vérvétel
július 29. (hétfő)- augusztus 9. (péntek) között 
szabadság miatt szünetel. Július 18-án házi 
vérvétel lesz.

Tisztelettel: Csatáriné Bereczki Ágnes

TÁJÉKOZTATÁS VÉRVÉTEL 
SZÜNETELTETÉS MIATT
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

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) 

július 17., augusztus 7., 21.     

Zöldhulladék gyűjtés:
július 25, augusztus 8.

Szelektív gyűjtés:
Július 24., augusztus 7.

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

HIRDETMÉNY
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

(5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) a 174/2019. (VI. 27.) Dv. 
Kt. számú határozata alapján árverés útján tartós haszon-
bérletre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező 
alábbi táblázatban megjelölt külterületi ingatlanait:

Az árverés időpontja: 2019. július 22. (hétfő) 9 óra.
Az árverés helye: Dévaványai Közös Önkormányzati

Hivatal 18. számú tanácskozó terme.

Az árverésen az induló licit:   
szántó esetén: 199. 390,- Ft/ha

rét; gyep; legelő esetén: 95. 000,- Ft/ha
A haszonbérlet időtartama:

2020. január 1. – 2024. december 31.-ig

Az árverésen az vehet részt, vagy 
képviseltetheti magát meghatalma-
zottja útján, aki a hirdetményben 
megjelölt időben és helyen jelentke-
zett és nyilatkozott arról, hogy a föld-
forgalmi törvény szerint termőföldet 
bérelhet, valamint igazolja, hogy 
nincs fennálló tartozása Dévaványa 
Város Önkormányzata felé, továbbá 
nincs adó-és köztartozása. 

Az ajánlattevő köteles az árverésen 
történő adategyeztetés céljából az ár-
verés vezetője előtt magát igazolni, 
bemutatni Dévaványa Város Önkor-
mányzatának igazolását arról, hogy 
az önkormányzat felé nincs fennálló 
tartozása, valamint bemutatni az adó 
és köztartozásokról szóló helyi adó- 
és NAV adóigazolásokat.

Az árverésre jelentkezni a Déva-
ványai Közös Önkormányzati
Hivatal műszaki irodájában lehet

2019. július 18. napján 8:00-11:30 óráig.
A bérlő köteles a szerződést az árveréstől számított 15 

napon belül megkötni. Amennyiben ennek nem tesz eleget 
az árverést sikertelennek kell minősíteni, vagy a második 
legjobb ajánlattevővel kell szerződést kötni. A második 
legjobb ajánlatot tevő az árverésen vállalt ajánlatához leg-
alább 30 napig kötve van.

A hirdetménnyel kapcsolatosan érdeklődni Feke László 
műszaki irodavezetőnél lehet a 06-30/619-0153 vagy 06-
66/483-100/122 mellék telefonszámokon.

A Képviselő-testület a legmagasabb haszonbérleti díjat 
ajánló licitálóval köt haszonbérleti szerződést fi gyelemmel 
a termőföldről szóló 2013. évi CXXII. törvény 46.§-ának 
rendelkezéseire.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Hrsz. Művelési ág ha AK
1. 0439/10 szántó 10,5108 176
2. 0439/11 szántó 4,5634 110
3. 0439/12 szántó 0,2679 6,51
4. 0439/13 szántó 4,3938 95,78
5. 0439/14 szántó 8,6751 180
6. 0752/4 rét 4,1744 72,63
7. 0752/18 rét 39,9011 694,28
8. 0752/20 szántó 23,2415 487,15
9. 0942/3 szántó 59,913 570,33

10. 01246/1 gyep, legelő 2,423 17,68
11. 01246/2 gyep, legelő 4,8067 28,65
12. 01246/3 gyep, legelő 4,8066 22,11
13. 01246/4 gyep, legelő 4,8068 18,51
14. 01276 legelő 43,8282 209,05
15. 01291/2 legelő 21,4283 102,27
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Pedagógusokat köszöntöttek
Gyomaendrődön

A pedagógus több a tanítónál: egy ki-
csit pszichológus, egy kicsit szülő és a 
gyermekek vezetője; mindig az, amire 
a gyermeknek éppen szüksége van – 
hangsúlyozta Takács Árpád kormány-
megbízott Gyomaendrődön, a Gyulai 
Tankerületi Központ pedagógusnapi 
ünnepségén.

A Békés Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott kifejtette: 
egy nem túl szerencsés megfogalmazás 
szerint a pedagógusokat a nemzet nap-
számosainak szokták nevezni, de sokkal 
inkább a nemzet lámpásai.

A pedagógus munkája áldásos és fe-
lelősségteljes: egy zsarátot kap, s rajta 
áll, hogy hamu vagy fáklya lesz belőle – 
idézte Takács Árpád az utolsó magyar 
polihisztort, Hermann Ottót. „Önök, 
jelenlévők valamennyien és Békés me-
gye 178 köznevelési intézményének va-
lamennyi pedagógusa e tűz csiholója” 
– mondta Takács Árpád.

A Békés Megyei Kormányhivatal el-
kötelezett, mindent megtesz a megye 
népességmegtartó erejének növelése 
érdekében, melynek egyik fundamen-
tuma a „kiművelt emberfők” sokasága 
– tette hozzá. A kormányhivatal éppen 
ezért már együttműködési megállapo-
dást kötött a megye felsőoktatási intéz-
ményeivel, de idén a szakképzési cent-
rumokkal és a tankerületi központokkal 
is partnerségi szerződést kötünk – kö-
zölte a kormánymegbízott.

Milyen a jó pedagógus? – tette fel a 
kérdést köszöntőjében Toldi Balázs. 
Gyomaendrőd polgármestere a választ 
ekképpen vázolta fel: szigorú, de ha kell, 
megengedő, komoly, de van humorér-
zéke, láthatóan örömmel tanít és élvezi 
a munkáját. Mert „a tudás által az em-
ber nem valamiféle külső, látványos ha-

talom birtokosa lesz – igaz, aki tudja a 
dolgok lényegét, erre nem is pályázik –, 
hanem egyszerűen csak meg tudja hosz-
szabbítani saját határait, a lényét képes 
kiterjeszteni, akár kozmikus méretekre 
– mondta. Minél többet tud, annál ke-
vésbé lesz idegen a világban és annál ke-
vésbé tudja a világ átejteni – tolmácsolta 
Jókai Anna gondolatait a házigazda te-
lepülés polgármestere.

A jó tanító és tanítvány közös nyelvre 
talál, valami olyasféle ez, mint amikor 
éjfélt üt az óra és egymást fedi a két mu-
tató – fogalmazott köszöntőjében Tele-
ki-Szávai Krisztina. A Gyulai Tankerü-
leti Központ igazgatója kifejtette: mindig 
örülünk a diákok eredményeinek, sikere-
inek, de a hétköznapok ezer apró öröme 
láthatatlan és ezekből az apró örömökből 
épül fel a pedagógusi hivatás. „Azokért 
élünk, akiket szeretünk, azokért, akik 
igaznak tartanak. A jövőnek élünk, a 
szépért, s jóért, amit tehetünk.” – citálta 
a „legnagyobb magyar” gondolatait Tele-
ki-Szávai Krisztina.

A rendezvényen köszöntötték a mi-
niszteri elismerő oklevéllel kitüntetett 
Bor Gábornét (Gyulai Implom József 
Általános Iskola 5. sz. Általános Iskola 
és Sportiskola Tagintézménye), Boros-
né Korcsok Esztert (Békés, dr. Hepp 
Ferenc Általános Iskola és Művészeti 
Szakiskola), Nagy Ibolyát (Békés, dr. 
Hepp Ferenc Általános Iskola és Mű-
vészeti Szakiskola), Tóth Olivért (Me-
zőberényi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium), illetve 
Tótka Margitot (Gyomaendrőd, Beth-
len Gábor Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium) is.

Többen tankerületi, illetve polgár-
mesteri dicséretben részesültek, de kö-
szöntötték az arany-, gyémánt és vas-
diplomás pedagógusokat, valamint a 
nyugdíjba vonulókat is.

Együttműködik a kormányhivatal 
a Vidra mentőcsoporttal

A lakosság szubjektív biztonságérze-
tét növelik, valamint az élet- és vagyon-
mentést aktívan szolgálják az önkéntes 
járási mentőcsoportok – hangsúlyozta 
dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kor-

mányhivatal főigazgatója a Vidra Ön-
kéntes Járási Mentőcsoport Egyesülettel 
kötött együttműködési megállapodás 
aláírását megelőzően.

A partnerségi szerződéssel tulajdon-
képpen az eddig is kiválóan működő 
gyakorlatot szentesítettük, hiszen a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal, illetve a 
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport 
Egyesület mindent megtesz a lakosság 
biztonsága érdekében – emelte ki a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal főigazga-
tója.

Ambruzs-Szabó József, az egyesü-
let elnöke elmondta: az öt esztendeje, 
2014-ben bírósági nyilvántartásba vett 
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport 
Egyesület 48 tagot – közöttük lovas, 
kutyás és vízi mentésben jártas szakem-
bert is – számlál.

Békés megyében a járások közül első-
ként a Gyomaendrődiben alakult meg 
a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport 
Egyesület. Az együttműködési megál-
lapodás értelmében a járási hivatal elő-
zetes egyeztetés alapján térítésmentesen 
helyet biztosít az egyesület által szer-
vezett rendezvényeknek, gyűléseknek, 
felkészítéseknek is. A Vidra Önkéntes 
Járási Mentőcsoport Egyesület munká-
ját segíti dr. Smiri Sándor, a Gyomaend-
rődi Járási Hivatal vezető-helyettese.

A partnerségi szerződést Amb-
ruzs-Szabó József, az egyesület elnöke 
és dr. Rákóczi Attila főigazgató látta el 
kézjegyével.

Munkáltatói fórumot szerveztek 
Gyomaendrődön

Elektronikus ügyintézéssel kapcsola-
tos szakmai napot tartottak a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal dísztermében.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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A munkáltatói fórumon megjelent 
önkormányzatok, intézmények és fog-
lalkoztatók képviselőit dr. Pacsika 
György hivatalvezető köszöntötte.

Az eseményen arra hívták fel az érin-
tettek fi gyelmét, hogy – a közszféra 
mellett – a gazdálkodó szervezeteknak, 
egyéni vállalkozóknak is E-ügyintézés 
keretében kell intézniük a foglalkozta-
táshoz kapcsolódó támogatási ügyeiket. 
Ennek kapcsán a résztvevők a hivatali, 
valamint a cég- és ügyfélkapu haszná-
latával, az elektronikus aláírással és an-
nak hitelesítésítésével, illetve az elektro-
nikus iratok küldésével és fogadásával 
ismerkedhettek meg.

Tímárné Buza Ilona foglalkoztatási 
osztályvezető az aktuális munkaerő-
piaci helyzetről beszélt. Munkatársai 
a gyakorlati tudnivalókat részletezték, 
valamint a kérelem, a hatósági szerző-
dés és a havi elszámolások elektronikus 
ügyintézésének menetét mutatták be. 
A kérdések megválaszolását követően 
Hornok Igor, a Paktumiroda vezetője a 
TOP 5.1.2 program időarányos teljesí-
téséről tájékoztatta az érintetteket.

Idén is elismerte a
legkiválóbb diákokat a

Gyomaendrődi Járási Hivatal

Immár negyedik éve, hogy a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal – oklevéllel és 
könyvvásárlási utalvánnyal – díjazza 
a kimagasló tanulmányi és sporttelje-
sítményt nyújtó, valamint a közösségi 
munkában aktívan részt vevő diákokat.

Az elismerő oklevelet és könyvvásár-
lási utalványt idén dr. Pacsika György hi-
vatalvezetőt nyújtotta át Dinya Zsókának 

(Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és 
Kollégium), Csányi Brigittának (Gyo-
maendrődi Kis Bálint Általános Isko-
la), Demeter Adriennek (Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázi-
um), valamint Varga Mártonnak (Vá-
nyai Ambrus Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola). A kitüntettek 
személyére – egész éves teljesítményük 
alapján – az oktatási intézmények veze-
tői tesznek javaslatot. A Gyomaendrő-
di Járási Hivatal fontosnak tartja, hogy 
együttműködjön, jó kapcsolatot ápoljon 
a járás területén működő köznevelési 
intézményekkel.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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

ÓVODAI NYÁRI ÜGYELET
KEDVES SZÜLŐK!

Az óvodai szorgalmi idő vége: 2019. június 14. péntek.

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. június 17-től a Könyves Kálmán utcai óvoda

és a Hajós utcai óvoda tart ügyeletet.

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 
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A keresztény hit tanítása szerint 
Istenről azt valljuk, hogy Ő Szent-
háromság. Jean-Luc Marion egyik 
előadásában arról beszél, hogy 
egyik gondolkodó sem tudta ki-
kerülni azt, amit az Isten szó jelez, 
legfentebb más szavakat próbáltak 
rá keresni: örökké való visszaté-
rés, erő, energia, élet, szeretet stb. 
Szentháromság fogalmunk arra en-
ged következtetni, hogy Isten nem 
egy elvont entitás, hanem Személy 
és szeretetközösségben él. Mi mit 
értünk az „Isten” fogalmunk alatt, 
milyen esetekben használjuk ezt a 

szót és ki Ő számunkra. Vajon az Istenről alkotott fo-
galmunk megegyezik azzal az Isten fogalommal, ame-
lyet Jézus akart nekünk kinyilatkoztatni, vagyis egy 
megbocsátó, irgalmas, gondunkat viselő, de ugyanak-
kor igazságos személyes Istenbe hiszünk-e vagy nem. 
A parancsolatok egyike, arra vonatkozik, hogy Isten 
nevét hiába ne vegyük, vajon mindig tisztelettel és sze-
retettel használjuk ezt a szót, illetve milyen helyet foglal 
el életünkben Isten. Nyugtalan szívünk soha nem lelhet 
békére, mindaddig, amíg Isten helyét valaki vagy vala-
mi más foglalja el az életünkben. Ez azt jelenti, hogy 
az Istenhez való kapcsolatunk minősége meghatároz-
za az életünket. A Szentháromság titka mellett találjuk 
az Oltáriszentség titkát. Ezt a szentséget Jézus Krisztus 
alapította az Utolsó Vacsorán és az apostolok révén ki-
szolgáltatását az Egyházra bízta. Jézus Krisztus az Ol-
táriszentségben önmagát akarja nekünk ajándékozni, 
viszont a mi döntésünkön múlik, hogy igennel vála-
szolunk-e Jézus hívó szavára és szeretetére. Ha valóban 
igen a válaszunk és egyesülni akarunk Jézussal az Oltá-
riszentségben, akkor törekszünk a bűn elkerülésére és 
igyekszünk Jézus lelkülete szerint alakulni és alakítani 
az életünket. Az Oltáriszentség így szolgálja a megszen-
telődésünket, ugyanakkor erőt, kegyelmet ad ahhoz, 
hogy törekedni tudjunk a jóra és a megpróbáltatások 
ellenére is kitartsunk a szentség útján. A szentgyónás-
ban Isten megbocsátása által megtisztult lelkünket a 
szentáldozásban betölti az Oltáriszentség és így egy-
ségbe kerülünk Jézus Krisztussal. Feladatunk, hogy ezt 
a kegyelmet megőrizzük a bűn elkerülése és a szeretet 
tevékeny cselekedetei által. Az Oltáriszentség melyben 
Jézus nekünk adja önmagát, az Isten irántunk való sze-
retetéről szól, hiszen a legnagyobb ajándék, a szeretet 
legfelsőbb jele, amikor valaki önmagát adja értünk. A 
kérdés, hogy tudunk-e és akarunk-e egymásra irányult 
életet élni vagy egy olyan életszemlélettel rendelkezünk, 

amelyben csak a 
hatalom számít, 
és amelyben helye 
sincs sem a szere-
tetnek, sem a meg-
bocsátásnak. Ez a 
könnyebb út, de 
Jézus Krisztus bí-
zik bennünk, hogy 
nem ezt fogjuk vá-
lasztani, hanem a 
szeretet útját, me-
lyet ő mutatott meg 
számunkra az Oltá-
riszentség által is. 
A Szentháromság 

és az Oltáriszentség bennünket felülmúló titkok, de a 
bennünket felülmúló titkok önmagunk felülmúlásában 
segítenek.   

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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NYÁRI SZÜNET INFORÁNICÓK, 
NYÁRI GYAKORLAT

Nyári gyakorlatok kezdete: 2019. június 17. 
vége: 2019. augusztus 31.

FONTOS! Az időtartama a tanterv szerint meghatáro-
zott (140 vagy 160 óra), melyet teljes időtartamban le kell 
tölteni a felsőbb évfolyamba lépéshez. Tehát: a gyakorlat 
végéig az előzetes beosztásban bekövetkezett hiányzást is 
pótolni kell.

A tanuló a gyakorlatról naplót (szabvány dokumentum 
vagy füzet) vezet, melyben rögzíti a napi elvégzett teendő-
ket. A céges igazoláshoz ezt is le kell adni az osztályfőnök-
nek. Ennek hiányában a nyári gyakorlat nem zárható le, a 
továbblépés nem lehetséges.

Ügyeleti nap, hivatalos ügyek intézése: szerda, 8-12 óra
Tankönyvosztás: minden osztályban szeptember 2-án, 

az első tanítási napon. Ingyenes ellátás csak ÉRVÉNYES 
ingyenességi jogosító dokumentumok bemutatásával le-
hetséges. 

Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő) 8 órától.
Tanévnyitó ünnepség: 9 órától.
Mindenkinek balesetmentes, vidám nyári szünetet, jó

pihenést kívánunk!

MESTERSÉGEK TÁBORA

Másodjára került megrendezésre iskolánkban a mestersé-
gek nyári tábora.

A gyerekek betekintést tehettek az olyan szakmák világá-
ba, mint a szociális gondozó és ápoló, eladók, hegesztők, 
informatika, gépészet, szépészet.

A táborozók között három csoportot alakítottunk ki, akik 
mindennap más-más szakmai foglalkozásokon vettek részt.

Színes programok várták a gyerekeket, akiknek manuális 
tevékenységgel, érdekes játékokkal és beszélgetéssel tet-
tük hangulatossá és tartalmassá a foglalkozásokat. Minden 
szakmának ismertettük a jellemzőit, jellegzetességeit.

A tábor negyedik napján kirándulást szerveztünk Gyulá-
ra, ahol a táborozók megtekintették a Gyulai várat, meg-
ismerkedtek az Almási-kastély csodálatos történetével, 
az akkori kor szokásaival, életvitelével, megcsodálták a 
kastély szobáit. A tábor zárási napján, a strandolás után, 
az ügyesen teljesítő diákokat mesteroklevéllel, könyv aján-
dékkal jutalmaztuk. Élményekkel gazdagodva, közös süti-
zéssel zártuk le a nyári tábort.

A tanárok munkáját kilencedik és tizedikes diákjaink se-
gítették közösségi szolgálati munka keretein belül.

Kardos Erika, pedagógus

KÖZÉPISKOLAI HÍREK



Dévaványai Hírlap - 10. oldal

A Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapít-
vány XIX. alkalommal szervezte meg  Művészeti Táborát: 
az egy hetes  tanulással, alkotással és játékkal egybekö-
tött program megszervezéséhez Dévaványa Város Önkor-
mányzata is támogatást nyújtott, melyet ezúttal is tisztelet-
tel megköszönünk.

A tábor 2019. június 17-22 között került megrendezésre, 
melyen 45 gyermek foglalkozott aktívan a művészetekkel. 

A tábori programok alapját természetesen idén is a mű-
vészeti foglalkozások képezték, melyeket csoportokra, 
tanszakokra szétosztva tartottak meg a dévaványai művé-
szeti nevelésben dolgozó pedagógusok. Az egy hetes munka 
színpadi produktumait és képi alkotásait, záró Gálaműsor  
és kiállítás alkalmával tekinthette meg a tisztelt közönség.

A művészeti foglalkozások mellett a tábor főbb prog-
ramjai voltak:

- kisfi lmek készítése,
- sportlehetőségek: asztali foci, ping-pong,  csocsó,

társasjáték, stb,
- fagyizás,
- kirándulás: csongrádbokrosi vadnyugati városba.
Az előző évek tapasztalata alapján az idén is több időt 

fordítottunk a szakmai foglalkozásokra, mely a Gála műsor 
sikerében testesült meg.

Köszönjük a lehetőséget és a táborozó gyermekeket!

Az alapítvány és a művészeti tanárok nevében:
Erdeiné Mucsi Márta  

2019. június 19-én Nádudvaron a Magyar Kórusok, 
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége minősítő 
versenyén járt a Balogh Tibor és Balogh Norbert alkotta
Balogh Duó, ahol immáron második alkalommal nyerték el 
az egyik legmagasabb fokozatot, az Aranypáva Nagydíjat. 
A Sóvirág Citerazenekar, melynek tagjai: Balogh Tibor, 

Balogh Norbert, Papp Ákos Balázs és Erdei Attila pedig jú-
nius 28-án Gyulán, a 20. alkalommal megrendezésre került
Körös-völgyi Sokadalom rendezvénysorozat pénteki nyitó 
alkalmán vendégszerepelt nagy sikerrel. 

A Dévaványai Folkműhely gondozásában működő cite-
rás csoportok művészeti vezetője Erdei Attila.

MŰVÉSZETI TÁBOR 2019.

ÚJABB KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEKEN KÉPVISELTÉK VÁROSUNKAT
A FOLKMŰHELY EGYESÜLET CITERÁSAI

FELHÍVÁS
Farkas Ferenc József édesanyja kérelemmel fordult a Köz-

alapítványhoz, hogy adománygyűjtés szervezésével segít-
sünk, hogy egy kerekeken mozgatható ágyat beszerezhessen 
a fi a részére. A kisfi ú Duchenne-féle izomdystrophias beteg-
séggel él, aminek következtében az izmai elhalnak (izom-
sorvadás). Ennek következtében önállóan sem ülni, sem áll-
ni, menni nem tud. Teljes ellátásra szorul a nap 24 órájában. 
Az utóbbi egy évben sokat romlott az állapota, és a meglévő 
rokkant kocsiban már az udvarra sem tudják kivinni. Tavaly 
nyár óta nem volt kint, ezért fontos lenne egy speciális házi 
betegápolóágy beszerzése számára, amely kereken mozgat-
ható, és így a friss levegőre is ki lehetne vinni a kisfi út. 

Az ágy típusa: FMB Care otthonápolási elektromos be-
tegágy - Az ágy könnyen mozgatható: központilag fékezhe-
tő 4 keréken gurul. Az állítható magasság segíti a minden-
napi életvitelt.

A család anyagi lehetőségei miatt nem tudják ezt az ágyat be-
szerezni, ami 200.000 Ft, plusz a matrac 35.000 Ft-ba kerülne.

Az összefogás már számtalan esetben megmutatta, hogy 
milyen csodálatos erővel bír. Bármilyen csekély támogatás-
sal is segíthet, hogy egy gyermek és családja mindennapjait 
megkönnyíthessük a speciális ágy beszerzésével.

Felajánlásiakat a Dévaványa Felemelkedéséért Közala-
pítvány 54000038 – 10000025 számú számlájára várjuk - 
melyet a Békés Takarék Szövetkezet vezet:

- átutalással,
- személyes befi zetéssel költségmentesen (Takarékszövet-

kezet, Árpád u. 10.)
Befi zetéséről nyugtát kap a támogató és azonnal a Közala-

pítvány számlájára kerül a pénz.
Kérjük a megjegyzés rovatba feltüntetni: Farkas Ferenc 

József.
Személyesen is történhet befi zetés, a Dévaványa Felemel-

kedéséért Közalapítvány irodájában (Polgármesteri Hivatal 
1. sz. iroda)

A SZÜGYI DÁNIEL REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZLEMÉNYE

Tisztelettel tájékoztatjuk iskolánk tanulóit, szüleiket és 
a lakosságot arról, hogy az intézmény tanévzáró ünne-
pélyén történt hozzászólás alkalmával téves információ 
hangzott el az iskola jövőjét illetően. 

Az iskola folyamatos, határozatlan időre szóló mű-
ködtetésére a Tiszántúli Református Egyházkerület ve-
zetősége garanciát vállalt.

Szeretettel várunk mindenkit intézményünk tanévnyitó 
ünnepélyére 2019. szeptember 1-én 9 órára a dévaványai 
református templomba.

Szügyi Dániel Református Általános Iskola tantestülete
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NÉPZENE, JAZZ, KULTÚRPIKNIK

Idén első alkalommal, pályázati forrásnak köszönhető-
en rendeztük meg 2019. június 29-én a ,,Gyertek hozzánk 
vendégségbe!- Múzeumkerti KultúrPiknik” programunkat, 
nem titkolt, hagyományteremtő céllal. A délután folyamán 

lehetőség volt a gyermekek és felnőttek számára csillám-
tetoválást, arcfestést készítettni, gyöngyből karkötőt, szi-
takötőt fűzni, illetve színpadi programjaink színesítették a 
rendezvényt.  Színpadi programok tekintetében fontosnak 

tartottuk, hogy színvonalas műsorakkal készüljünk az ér-
deklődőknek: elsőként a Sóvirág citeratrió és a Ványai Amb-
rus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola népzene 
tanszakos növendékei mutatták meg a művészeti táborban 
tanultakat. Őket követte a GAB jazz zenekar, akik 2017. óta 
muzsikálnak együtt. A zenekar tagjai mind jazz berkekből 
jöttek, azóta számos elismerést zsebeltek már be: a Solymári 
Zenei Tehetségkutatóról elhozták az első díjat, illetve trombi-
tásuk Sebestyén Patrik az év fi atal jazz felfedezettje lett, illet-
ve a hazai meghatározó jazz fesztiválokon is lehetőségük volt 
bemutatkozni, így például a Könyv-Bor-Jazz balatonfüredi 
fesztiválon is, továbbá az A38 budapesti rendezvényhajón 
is önálló koncertet tartottak. A múzeumkertben hallhatóak 
voltak a jól ismert jazz standardek, illetve saját szerzeménye-
ik is, melyeket egy pohár bor vagy limonádé kíséretében, a 
kellemes levegőn élvezhetett a hallgatóság. Akire éhség tört, 
az csillapíthatta Bakó Gabi által, kemencében sütött kenyér-
lángossal, illetve a büfé kínálatából is választhatott. 

Reméljük, hogy akik eljöttek kellemesen érezték magukat 
és jó hírét viszik a rendezvénynek! 

Köszönettel tartozunk Dévaványa Város Önkormányzatá-
nak, a felkészítő pedagógusoknak: Erdeiné Mucsi Mártának 
és Erdei Attilának, Nagy Sándornak a hangosításért, Bakó 
Gábornak a fi nom falatokért, továbbá a lelkes önkéntes segí-
tőinknek, hogy munkánkat segítették.

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház közösségszervező munkatársai 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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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.
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A korábbi évek hagyományainak megfelelően az idei évben is 
csapatépítő kirándulásra mentek a Dévaványai Általános Műve-
lődési Központ dolgozói, június 22-én. 

Csapatunk kora reggel indult útnak a Vál völgy felé, egészen 
Felcsútig, ahol a 2004-ben alakult Puskás Akadémiát tekinthettük 
meg idegenvezető kíséretében, így minden érdekességet, részletet 
megtudhattunk és meg is nézhettünk. A festői szépségű táj és a 
Makovecz Imre (majd halála után Dobrosi Tamás) tervei alap-
ján épült és átalakított épületek mesés látványt biztosítottak. Az 
akadémia első épületében, a szakmai és orvosi épületben kezd-
tük meg sétánkat, ahol Puskás Ferenc fotóival díszített folyosón 
indultunk tovább a komplexumban, majd az étkező épületét, azt 
követően pedig a kollégium csodálatos, varázserdőt idéző orga-
nikus stílusú épületét tekintettük meg. Mint megtudtuk a bent-
lakásos, európai színvonalú akadémián 300 gyermek tanul, 12-
19 éves korig, fi úk és lányok egyaránt, ahol minden szükséges 
eszközt, segítséget megkapnak ahhoz, hogy magas színvonalon 
képezzék őket. Az akadémia alapvető ars poeticája, hogy első-
sorban embereket nevelnek, akik ráadásul kiválóan futballoznak. 
Az akadémia különös miliőjéből a rendkívül egyedi, a magyarság 
motívumaival díszített Pancho Arénába csöppentünk. Az izgal-
mas körút sajátossága volt, hogy a vendégjátékosok útvonalán 
keresztül ismerkedhettünk meg az arénával. Az oldallépcsőn ke-
resztül a pince szintbe lépve a médiafalhoz érkeztünk, ahol kép-
zeletbeli újságíróknak adhattunk interjút, majd az öltözőkbe és 
a felkészülési szobába nyerhettünk betekintést, végül elérkezett a 
várva-várt pillanat: a játékos bejárón keresztül sétálhattunk be az 
arénába. Kipróbálhattuk az edzői-, és nézői székeket, körbe sétál-
hattuk a pályát, de nem léphettünk rá, ugyanis azt csak meccs ide-
jén tehetik meg a játékosok, amit nagyon szigorúan és alázatosan 

be is tartanak. Miután beteltünk a káprázatos látvánnyal, sétánk 
a VIP részbe vezetett, megtekinthettük a Puskás kiállítást, illetve 
a sajtószobát is. Élményekkel telve sétáltunk a kisvasút megállója 
felé, majd elrobogtunk Alcsútra, ahol a legrégibb angolpark jel-
legű kertjét, megcsodáltuk a főherceg kastélyának tájkertje ritka 
növényekben való gazdagsága miatt az elsők közé tartozott az 
egész birodalomban. A 300 növényfajt meghonosító József ná-
dor pompás klasszicista kastélyára ma már csak a timpanonos 
főhomlokzata emlékeztet. A kastély Pollach Mihály tervei alapján 
épült, Magyarország egyik legnagyobb klasszicista kastélya volt, 
az angolparkot schönbrunni kertépítőmesterrel, Tost Károllyal 
terveztette. Az épület egykori szárnyához épített istállóból kiala-
kított kápolna ma is áll, ezt 1880-ban Storno Ferenc tervei alapján 
neoromán stílusban alakították ki. A park pálmaházát Ybl Miklós 
tervei alapján építették fel, melynek már csak maradványai látha-
tók, valamint épségben megmaradtak a régi angolpark építmé-
nyei, a Babaház, a Gloriette és a Medveház. 

Kellemesen elfáradva fogyasztottuk el az ebédünket, majd Bu-
dapest felé vettük az irányt, ahol a Várnegyedben tölthettünk el 
szabadprogramot, ihattunk egy frissítő kávét, megtekinthettük a 
Szentháromság teret, a Mátyás templomot, majd a Vigadónál újra 
találkozva szállt fel a csapat a Dömös városnéző hajóra, ahol a 
Dunán ringatózva merülhettünk el a Budai és Pesti látványossá-
gokban. 

Kellemesen elfáradva, közös élményekkel gazdagodva tértünk 
haza. 

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház közösségszervező munkatársai 

Június 22-én Füzesgyarmaton voltunk a Kastélyfürdő 
megnyitásának 50 éves évfordulóján. Erdélyből érkeztek a 
rézfúvósok és a fi atal néptáncos csapat, színvonalas műsor-
ban volt részünk. A fürdőzéssel egybekötött nap kellemesen 
telt, a hatalmas tortából több százan fogyasztottunk. A nagy 
nyári nyugdíjas találkozónkat 29-én tartottuk a 140 fő rész-
vételével. Hét település - Bucsa, Ecsegfalva, Köröstarcsa, 
Szeghalom, Vésztő, Füzesgyarmat és Kisújszállás - nyugdí-
jasai tiszteltek meg bennünket.

A találkozót az Autós Csárdában rendeztük meg, szeret-
nénk megköszönni Bere Ferencnek és Erzsikének és segítő-
inek a fi nom ebédet, a felszolgálást, amiben aktív tagjaink is 
besegítettek. Köszönjük Kiss-Murányi Nórának és mazso-
rett csoportjának az előadást, kedves kis színfolt voltak a 
műsorunkban. Magyar Mirellának és Magyar Zsófi nak kö-
szönjük a szép éneklést.

KÖSZÖNJÜK A TOMBOLATÁRGY
FELAJÁLÁSOKAT!

Németi József, Mile Lajos, Kiss Károly, Hagyományőrző 
Nők Egyesülete, Bak Krisztián, Kiss Tibor, Csatári Tibor, 
Furka Lajos, Tapodi Tünde, Gyebnár Judit, Farkas Ágnes, 
Farkas Antal, Rizmann Józsefné (ÁFÉSZ), Ugrai Csilla, 

Hőgye Anita, Nagy Ferenc, MENTA, Kónya Mihályné, 
Berci Csaba, Papp Kertészet, Körömi Andrea, Földi János, 
Moldván János, Euro–cent üzlet, Okulár Optika, Manzin-
ger János, Ladányi Cukrászda, Remeczki Magdolna, Ma-
gyarné Adamik Mariann és nem utolsó sorban a klubtagok 
felajánlásai. Hálás köszönet Fazekas Gyulának és családjá-
nak a támogatásért!

PUSKÁS ÖCSI, KISVASÚT ÉS VÁRNEGYED- AVAGY
AZ IDÉN IS KIRÁNDULT A DÁMK

AZ ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS EGYESÜLET ESEMÉNYEI
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A tapasztalati úton való tanulás egyik forrása a kirándu-
lás. Ezt érezhették  az élesdi Constantin Şerban Elméleti 
Líceum összevont osztályaiban tanuló gyerekek alulírott 
vezetésével, akik izgalommal vették fel „hétmérföldes csiz-
májukat”, hogy ebben a tanévben is szebbnél szebb he-
lyeken kiránduljanak. Köszönet ezért szüleiknek is, akik 
megértették Konfucius szavait: „Ha hallom, elfelejtem, ha 
látom, megjegyzem, ha csinálom,  megértem.”

Kalandokkal teli, izgalmas programokkal fűszerezett napo-
kat töltöttünk együtt e tanév három kirándulásán Szegeden- 
Mórahalmon, Budapesten, Kolozsváron- Gyulafehérváron- 
Zsilvásárhelyen- Vajdahunyadon, de időtartamánál fogva a 
legjobban a III. MÚZEUMI GYERMEKTÁBOR nyújtotta 
a legtöbb élményt. Dévaványa és környéke látványosságai, 
mindazon kedves, jólelkű, segítőkész emberek, akikkel a mú-
zeumban, a fürdőben, a Vadászházban, a Túzokrezervátum-
ban, a „Tüskevárban”, a Szügyi Dániel Református Általános 
Iskolában, a gyulai kiránduláson vagy éppen a boltokban, a 
fagyizóban, az éttermekben, a játzsótéren találkoztunk mély 
nyomokat, kedves emlékeket hagytak a kicsikben. Ezeket há-
lás szívvel köszönjük.

A házigazdánk a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
temény volt, köszönjük Bakó Bernadett intézményvezető 
asszonynak, hogy ezt lehetővé tette számunkra. A tábor fő 
foglalkozásait a múzeum két lelkes munkatársa, Hajdu Ildikó 
Tünde és Balogh Aranka szervezte, akiknek ez úton köszön-
jük meg a hét megszervezését, türelmüket, fáradságos mun-
kájukat, s külön köszönjük a törődést segítőiknek is. Szalay 
Ágnes történész hétnyitó előadásából megismerhettük a hely 
nevezetességeit és a múzeum tárgyainak történetét. Minden 
nap kézműveskedtünk, csoporterősítő, logikai, ügyességi já-
tékokat játszottuk, de moziztunk és süteményt is sütöttünk. A 
református iskola kedves diákjaival együtt töltöttük a szerdai 
napot, énekeltünk és játszottunk, lélekemelő bibliai történet-
tel ismerkedtünk meg, sok ajándékot készítettünk. A Sterbetz 
István Túzokvédelmi Látogatóközpontban a túzokok életébe 
pillantottunk be, a Tüskevárban pedig jót hűsöltünk a tóparton, 
megcsodálva annak gazdag növény- és állatvilágát. A Parti-
umból érkezett diákok tábori életét megkoronázták a délutáni 

fürdőzések, a vízibúvárkodások, a játszótéri esték, a fagyizá-
sok, és izgalmas mozzanat volt a várost nézni lovaskocsiból. 
Szomorkodva, sok élménnyel, és Robika szavaival élve „Tan-
csi, jövőre is eljöhetek, ha jó leszek?” kéréssel indult haza a 
kis csapat, a Gyulára szervezett búcsúkirándulás az Almásy 
kastélyba és a várba igazi időutazásnak bizonyult.  

Köszönjük mindenkinek, a fentebb említett személyek mel-
lett, akik áldozatot hoztak azért, hogy tanulóim mindig emlé-
kezzenek erre a hétre: Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 
(Balogné Kondacs Rita és csapata), Dévaványai Múzeumba-
rátok Köre, Dévaványai Vadásztársaság (Illin József elnök, 
Meinzner Mariann titkár), Hagyományőrző Nők Egyesülete 
(Varga Istvánné Irénke néni és csapata), Séllei Anna és Kó-
nya Mihály, Szalai Ildikó és családja, Ullmann Anna és Ta-
kács Beáta, a Szügyi Dániel Református Iskola pedagógusai, 
illetve Élesdről a táborozók szülei és Tole Petru busztulajdo-
nos.  Kedvességetekért, önzetlenségetekért, a sok jó szóért és 
biztató mosolyért „legyen előttetek mindig út, fújjon mindig 
hátatok mögül a szél, az eső puhán essen földjeitekre, a nap 
melegen süsse arcotok, s míg újra találkozunk, hordozzon ben-
neteket tenyerén az Isten.”  

Ciavoiné Létai Andrea tanító

2011-ben indult útjára a műanyagmentes július nevű kez-
deményezés, amit azóta több mint 170 országban folytatnak 
minden évben, köztük Magyarországon is. A műanyagmen-
tes július lényege, hogy egy teljes hónapon át nemet kell 
mondani az egyszer használatos műanyagokra, helyettük 
pedig környezetkímélő alternatívát keresni és használni.

Fontos kiemelni, hogy évente 300 millió tonna műanya-
got termelünk, melynek fele egyszer használatos műanyag, 
amiket csak pár percig használunk - de több száz év alatt 
sem bomlik le, hanem szemétlerakókra vagy szemétége-
tőkbe, utcára vagy a vízbe kerül, veszélyeztetve az élővi-
lágot. Égése során veszélyes anyagok szabadulnak fel. Az 
is előfordulhat, hogy mikroméretű darabokra bontódik, ami 
bekerül a táplálékláncba – megesszük, megbetegedhetünk.  

Kimutatták, hogy a bolygónk minden részén jelen van a 
műanyagszennyezés, ezért fontos, hogy minél többen kezd-
jenek el új megoldásokat találni az egyszer használatos cso-
magolások helyett és műanyagmentesen élni júliusban és az 
év minden napján, amennyire csak lehet.  

Néhány hasznos tipp:

• Ne vásárolj PET palackos üdítőt és ásványvizet!
• Ne tépkedj zacskót! (Szerezz be textilzsákot a vásár-

láshoz!)
• Ne vásárolj előrecsomagolt élelmiszereket! 
• Ne kérj szívószálat italodhoz és Ne használj műanyag 

evőeszközöket!

ÉLESDI ISKOLÁSOK ÉLMÉNYGYŰJTÉSE

MŰANYAGMENTES JÚLIUS
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Az idei rendezvényünk kicsit más volt mint a megszo-
kott, hiszen az egyesület elnöke, Tóbiás Gáborné  Tündi-
ke betegsége miatt nem tudott részt venni. Ennek ellenére 
nem szerette/szerettük volna, hogy elmaradjon az esemény. 
A múzeum dolgozói, a lelkes múzeumbarátokkal vállalták 
a szervezést, kivették a részüket az előkészületekből, a 
megvalósításból.

A vendégeket köszöntötte Laskai Tiborné, a  múzeum és 
a Múzeumbarátok Körének közös szervezésében megren-
dezésre került Múzeumkerti estünkön. 

Elsőként bemutatkozott a Megafon zenekar két tagja, 
Gál István és Schwalm Gyula akik, először járnak Déva-
ványán. Retro dallamokkal szórakoztatták a megjelent 
kedves vendégeket. Mindeközben régi városi fotókat te-
kinthettünk meg.

Az aperitívek szervírozása után Kárpáti Zalán  Petőfi  
Sándor: Csokonai című versét szavalta el, majd pedig  Var-
ga Márton volt 8.osztályos tanuló saját költeményeit hall-
gathattuk meg. 

Örömmel köszöntöttük újra a körünkben, a Ványai Amb-
rus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, kedves 
kis színjátszó csoportjának tagjait Boldis Julianna vezeté-
sével, akik a művészeti táborban születet „Mi csak imp-

rovizálgattunk” darabot adták elő. A szórakoztató darabot 
követően Lipcsei Larissza és Lipcsei Zoltán saját maguk 
által írt verset adtak elő.

 A felnőtt versírók köréből Nagy Ilonát köszöntötte a 
közönség, mely nagy elismerésnek örvendett. Végezetül a 

gyomaendrődi Színfolt mazsorett csoport két versenytán-
cosa zárta a kulturális eseményeket.

Az est további része a vacsora, amit Purgelné Herda And-
rea vállalkozó biztosított, a desszert, valamint a sós apró 
sütik a Fejedelmi Cukrászdában készültek. A felszolgálás-
ban a múzeum dolgozói és a városi középiskolánk néhány 

tanulója segítkezett. A talpalávaló zenéről, jó hangulatról a 
Megafon zenekar gondoskodott.

A büfét Horváth István és Kovács Károlyné üzemeltette. 
Köszönjük!

Köszönjük a DÁMK vezetőségének, a civil szervezetek 
képviselőinek, a támogatóinknak, barátainknak az önzetlen 
munkáját, a segítő kezeket. Azt, hogy mindig ott vannak 
mellettünk, ha segíteni kell, szívügyük a hagyományápo-
lás, a város múltja és jelene, a gyerekek jövője. Nagyon 
köszönjük a támogatójegy vásárlásaikat és a tombolatárgy 
felajánlásokat egyaránt. 

Reméljük a műsor alatt és az est folyamán mindenki jól 
szórakozott, jó étvággyal fogyasztotta el a vacsorát és a 
tombolahúzás során is sokaknak kedvezett a szerencse!

A múzeumbarátok köre nevében köszönünk mindent!  
Legyenek múzeumi rendezvényeinknek gyakran a része-
sei, vendégei!

Balogh Aranka  

MÚZEUMKERTI EST 2019. JÚNIUS 21. 
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Most, júliusban a magyar irodalom két kiválóságára em-
lékezünk, születésük sorrendjében.

Móricz Zsigmond

140 évvel ezelőtt, 
1879-ben, a Szatmár me-
gyei Csécsén (ma: Ti-
szacsécsén) az anyakönyvi 
bejegyzések szerint július 
2-án született. A családi 
hagyomány szerint június 
29-én, Péter-Pál napján, 
a magyar parasztság jeles 
napján, amit az aratás kez-
detének tartottak. Móricz 
Zsigmond egész életében 
június 29-ét említette igazi 
születésnapjaként.

Ő a magyar prózairodalom egyik legnagyobb alakja. Hét 
krajcár című novellájával lett országosan elismert író, de re-
gényei, színművei is népszerűek voltak. Mindnyájunk szí-
vében-lelkében ott él a tiszta, igaz, jóságra való kis Nyilas 
Misi alakja, aki az író benső énjének lelki mása.

Kikapcsolódásként, érzelemvilágunk gazdagításáért ol-
vassunk lélekemelő Móricz-műveket, például a kutyahűség 
és szeretet legszebb példáját: a „Pityu és Bodri” című no-
vellát. 

Nagy László

Még csak 94 éves len-
ne az 1925. július 17-én, 
a dunántúli Felsőiszkázon 
született költő. a „fényes 
szelek” első nemzedéké-
nek kiemelkedő alakja. 
Egy boldogságra vágyó 
és tisztességre szegődött 
költő küzdött a világ ár-
mányaival. A küzdelmet 
soha nem adta fel, ehhez 
határtalan életkedve adott 
erőt. Egyik legszebb verse 
így hangzik: 

Ki viszi át a Szerelmet (részlet)

„Létem ha végleg lemerűlt

ki imád tücsök-hegedűt?

Lángot ki lehel deres ágra?

Ki feszül föl a szivárványra?...”

Összeállította: Váradi Andrásné

Nagy Ilona: Nyár

Szeretem a nyarat!
Minden csupa pompa, fény,

Az élet dús keblén lágyan ring a remény.
Lágy szellő végig suhan a tájon,

És felébreszti minden álmom.

Már minden csupa zöld, kinyíltak a virágok,
Lassan termést hoznak az álmok.

Az élet kiteljesedik, érleli gyümölcsét,
S valóra váltja álmát, mit dédelgetett egész télen át.

Fák, növények, termést hoznak,
Gyönyörű gyümölcsök pompáznak.

A nap, pásztázó szeme vigyázza létük,
Felhő áztatja esővel földjük.

A nyár, az élet szépségét hinti,
A bőség asztalát elénk teríti.

Mi fürdünk pompában és fényben
A természet lágy ölében!

ÉVFORDULÓS SAROK
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II. TÚZOK KUPA
Tisztelt Olvasók!

Immáron második alkalommal zajlott 
le a Dévaványai Tüskevár Halastón a II. 
Túzok Kupa nevű örömíjász verseny, me-
lyen 130 induló versenyző vett részt.

A verseny nagyon jó időben és hangulat-
ban zajlott le, mindenki megelégedésére.

Itt szeretném megköszönni a Füzes-
gyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző 
Íjász Egyesületnek a színvonalas szerve-
zést, valamint a dévaványai gazdálkodók, 
vállalkozók támogatását. 

Név szerint is: 
• Dévaványai Város Önkormányzata
• Dévaványai Vadásztársaság
• Murányi Károly

• Barta Ferenc
• Fazekas Gyula
• Fehér Mihály
• Balog Zsigmond
• Földvári István
• Ifj . Barta János
• Földi Imre
• Szűcs Tibor
• Agárdi Zoltán
• Liker pékség
• Szabó Lajos
• Tánczos Húsbolt
• Csontos Ferenc
• Moldván János
• Feke Zoltán

Nem utolsó sorban a dévaványai kö-
tődésű Szarvason élő Szebegyinszki Já-
nosnak, akit kétszeres köszönet illet meg, 
ugyanis sajnálatos módon a 2018-ban írt 
köszönő cikkből kimaradt!

Köszönet illeti meg két íj készítő bará-
tomat:

Győri Jánost, és Szalma Józsefet, vala-
mint a verseny színvonalát emelő hagyo-
mányőrző kézművesek, családtagok és 
barátok részvételét.

A további sikeres együttműködésben 
bízva és izgalommal várva a 2020-ban új-
ból megrendezésre kerülő hagyományőr-
ző rendezvényt, tisztelettel: Cserven Tibor.

II TÚZOK KUPA ÖRÖMÍJÁSZ VERSENY EREDMÉNYEI 2019.06.01.
VADÁSZ DALIA

Helyezés Név Egyesület Pont %
1. Bakk László Miklós Bucsa SE 353 49

VADÁSZ VETERÁN ÚR
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Rajkó Sándor Egyéni 432 60
2. Gurin László Gyomaendrőd 426 59
3. Mellis Mihály Orosházi Íjász Egyesület 423 59

VADÁSZ FEHÉRNÉP
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Balog Sándorné Nomád íjászcsapat 
Zsáka 548 76

2. Alexa Szilvia KLIE 427 59

3. Miklósiné Takacs 
Nikolett

Füzesgyarmati
Aranysólyom HÍE 410 57

4. Vad Krisztina Leticia Debrecen 369 51

TÖRTÉNELMI APRÓD LÁNY
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Bakk Fruzsina Bucsa SE 329 46
2. Fodor Noémi VELEK VEZÉR HIE 266 37

3. Fáncsi Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HÍE 254 35

4. Láposi Zsanett Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HÍE 233 32

TÖRTÉNELMI APRÓD FIÚ
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Hegedűs István VELEK VEZÉR HIE 579 80

2. Pintér Patrik Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HIE 522 73

3. Tani Mátyás Griff  Íjász Egyesület 463 64

4. Barna János Lőrinc Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HÍE 443 62

5. Rádai Zsombor VELEK VEZÉR HIE 428 59
6. Kovács Krisztián Bucsa SE 407 57
7. Ifj . Makkai László Csaba Lovas-Íjász Kör 383 53
8. Molnár Zsolt Bucsa SE 292 41
9. Makkai Levente Csaba Lovas-Íjász Kör 279 39

10. Hegyesi Zsolt Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HÍE 273 38

11. Kovács Mihály Bucsa SE 258 36
12. Varga Balázs Karcag 165 23

TÖRTÉNELMI MINI FIÚ
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Molnár Dávid Bucsa SE 407 57
2. Farkas Nándor egyéni békés 394 55
3. Polgár Bence Túri íjász klub 376 52
4. Duró Gergely Nimród VELEK VEZÉR HIE 325 45
5. Földi Gergő Bucsa SE 323 45
6. Kovács Csaba Bucsa SE 204 28

VADÁSZ FEHÉRNÉP
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Gyetvai Attila Skorpio Nyilai 601 83
2. Bakk László Bucsa SE 585 81

3. Miklosi András Füzesgyarmati
Aranysólyom HÍE 520 72

4. Batiz Andor Griff  íjász egyesület 516 72

5. Balog Sándor Nomád íjászcsapat 
Zsáka 513 71

6. Mészáros Béla Cibakházi íjászok 512 71
7. Csikos Ádám Nomád íjászcsapat Zsáka 412 57

VADÁSZ TISZTELETREMÉLTÓ ÚR
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Tompa Tibor Csaba Füzesgyarmati
Aranysólyom HÍE 615 85

2. Gyarmati Gábor KLIE 589 82
3. Katona Ferenc Partiscum Íjász Klub, Szeged 559 78
4. Medgyesi Ernő Nomád íjászcsapat Zsáka 537 75
5. Püski János CSLÍK 528 73

6. Tóth Károly Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HÍE 487 68

7. Sebestyén Lajos Hajdúszoboszló 441 61

TÖRTÉNELMI MINI LÁNY
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Kovács Liliána Zita Körösmenti Íjfeszítő Egylet 
Gyomaendrőd 357 50

2. Gyarmati Réka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 
Gyomaendrőd 310 43
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II. TÚZOK KUPA

TÖRTÉNELMI LEVENTE
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Ifj . Szitás László Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HÍE 509 71

2. Makai Péter Csaba lovas íjász kör 356 49
3. Balog Tamás Nomád íjászcsapat Zsáka 310 43

TÖRTÉNELMI DALIA
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Békési Bálint 
Viktor

Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HÍE. 492 68

2. Nagy Ádám Velek Vezér HIE 348 48

TÖRTÉNELMI VETERÁN ÚR
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Károlyi Gábor Hajdú Íjász Klub 458 64
2. id. Sipeki József Külön (d)íjasok / Miskolc 447 62
3. Dobrossi Ferenc Orosházi Íjász Egyesület 420 58
4. Nánási Imre Bucsa SE 257 36

TÖRTÉNELMI VITÉZ
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Szalma József Bölcske SE 600 83
2. Sipeki József Külön (d)íjasok / Ónod 574 80

3. Molnár Imre Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HÍE. 562 78

4. Nagy István Csaba Lovas-Íjász kör 560 78
5. Kovács Lajos KLIE 540 75
6. Duró Lajos VELEK VEZÉR HIE 534 74
7. Farkas Jackal Nándor nyilegyenes 532 74
8. Széplaki János KLÍE - Gyula 524 73
9. Tani Attila Griff  Íjász Egyesület 505 70

10. Balázs Mátyás KLIE 500 69
11. Győri János CSLIK 483 67
12. Tar Krisztián Csaba Lovas Íjász kör 479 67

13. Miklósi István Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HIE 469 65

14. Makkai László Csaba Lovas-Íjász Kör 454 63
15. Lengyel Zoltán Körösladány 443 62
16. Varga János Karcag 436 61

17. Tóth Zoltán Körösmenti Íjfeszítő 
Egylet Gyomaendrőd 419 58

18. Sallanki Tamás Vezértollak 413 57
19. Lukács Sándor Túri íjász klub 403 56

20. Láposi György Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HIE 400 56

21. Kiss József Körösmenti Íjfeszítő 
Egylet Gyomaendrőd 369 51

22. Molnár Sándor Körösmenti Íjfeszítő 365 51
23. Györfi  János egyéni békés 347 48
24. Takács Tibor Hajdúszoboszló 345 48
25. Német Krisztián Vezértollak 339 47
26. Czirják Tamás Vezértollak 296 41
27. Kovács Tamás egyéni békés 283 39

TÖRTÉNELMI FEHÉRNÉP
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. TBT Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HÍE 448 62

2. Lévárdi Melinda KLIE 447 62
3. Szalmáné Bús Márta Bölcskei SE 432 60

4. Szigetiné Varga Viola Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HÍE. 424 59

5. Fejes Gyuláné Nomád íjászcsapat Zsáka 394 55

6. Fekécs Erika Körösmenti Íjfeszítő Egylet 
Gyomaendrőd 361 50

7. Kissné Dalanics Ildikó Hajdúdorog 348 48

8. Békésiné Mező 
Brigitta Ótentik Íjászbarátok 345 48

9. Lengyelné Szőke 
Nikolett Körösladány 283 39

10. Bakk Lászlóné Bucsa SE 252 35

TÖRTÉNELMI TISZTELETREMÉLTÓ ÚR
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Boruzs Károly Sárrétudvari Szittyák 579 80
2. Sárközi Lajos KLIE 564 78
3. Pongrácz István Nyékládháza 530 74
4. Dürgö Zoltán Nomád íjászcsapat Zsáka 513 71
5. Németh Zoltán Vezértollak 493 68
6. Karsai László SZÍBT 476 66

7. Kerekes Ferenc Dorozsmai Íjászok Baráti 
Köre SE 447 62

8. Gyenge Árpád egyéni 381 53
9. Kiss Zoltán Debrecen 379 53

10. Szűcs József Nagyhegyesi Ijász Egyesület 379 53
11. Gyarmati György Körösmenti Íjfeszítő Egylet 350 49
12. Katona István Nagyhegyesi Ijasz Egyesület 318 44

TÖRTÉNELMI TISZTELETREMÉLTÓ HÖLGY
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Jakó Margit Velek Vezér HIE 442 61
2. Koós Anna Külön (d)íjasok / Miskolc 400 56

3. Pencsók Edit Dorozsmai Íjászok Baráti 
Köre SE 383 53

4. Tiba Andrea Velek Vezér HIE 348 48
5. Herczeg Erika Vezértollak 314 44
6. Sarkadi Anna Ótentik Íjászbarátok 285 40

TÖRTÉNELMI LEÁNYKA
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Isaszegi Vera Túri íjász klub 127 18

TÖRTÉNELMI MENYECSKE
Helyezés Név Egyesület Pont %

1. Szigeti Viola Füzesgyarmati Arany 
Sólyom HÍE 220 31
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SPORT ÉS KÖZÖSSÉG- BEMUTATKOZIK A DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET I. RÉSZ.

A Dévaványai Sportegyesület a település 
sportéletében 1932 óta tölt be meghatározó 
szerepet. 

Dr. Szitás László elnökúrral beszélgettem 
a jelenleg folyó eseményekről, illetve az el-
nökváltást követő időszakról és a jövőbeli 
tervekről.

Bemutatnád néhány szóban, mióta állsz 
kapcsolatban az egyesülettel?

1994-ben kezdtem a Dévaványai Sport-
egyesületben, serdülőként, majd a felsőfokú 
tanulmányaimat követően inaktív időszak 
következett, akkor szurkolóként voltam jelen 
a pálya mellett, majd végzettségemhez kap-
csolódóan a Fegyelmi Bizottság vezetője let-
tem, továbbá az akkori elnök, Váradi Károly 
mellett tevékenykedtem, például a pályázati 
eszközök beszerzésében, illetve a pályaléte-
sítéshez kapcsolódó dokumentáció lebonyo-
lításában működtem közre. A későbbiekben 
ez adott motivációt, hogy a megteremtett ér-
tékeket továbbvigyem és megőrizzem. 2017-
ben indítottunk kortársaimmal, illetve az 
akkor 16-17 éves, korosztályukban kiemel-
kedően tehetséges fi atalokkal egy Megye III. 
csapatot, hogy biztosítsuk számukra a felnőtt 
szintű bajnokságokon való részvételt. 

A város lakosságának meghatározó ré-
széről a DSE hallatán azonnal a futball jut 
eszébe, ám elnökséged alatt több új szak-
osztály is helyet kapott, illetve más szak-
osztályokban is eredményes munka folyik. 
Beszélnél a szakosztályokról, illetve ered-
ményeikről?

Így van, az egyesület életében nyilván a leg-
régebben működő szakosztály a futball, ám 
több olyan szakosztály is van az egyesület 
berkein belül, amik országos szinten is elis-
mertek, illetve olyanok is, amelyek egyenlőre 
még kevésbé vannak jelen a köztudatban.

A futball-szakosztály férfi  és női szakágban 
is jelen van. A férfi  szakágban jelenleg 7 után-
pótlás csapat működik, 7 éves kortól egészen 
19 éves korig, továbbá a 2018/19-es szezon-
ban két felnőtt csapatunk volt, ám a követke-
ző szezonban ez egy csapatra szűkül. A női 
szakágban is változás áll majd be a  következő 
szezont illetően: az edzői posztot Furka Júlia 
veszi át.

A birkózó-szakosztály- melyet Kovács Zsolt 
edző vezet- az elmúlt években kiemelkedő 
eredményeket produkál, mind területi, mind 
országos szinten nívós elismeréseket érnek 
el, ezekről a hírlapban is folyamatosan hírt 
adunk. A Magyar Birkózó Szövetség adta le-
hetőségeket is igyekszünk kiaknázni, hiszen a 
Kossuth utcai épület felújítására is a szövetség 
által kiírt pályázatot sikeresen megnyertük, 
így pillanatnyilag a megfelelő kivitelező meg-
találásánál tart a projekt. 

Úszó-szakosztályunk létesítmény gondokkal 
küzd, hiszen a téli időszakban is meg kell ol-
dani az edzést, így Gyomaendrődre visszük 
az úszókat edzeni, ám ilyenkor a létszám is 
megtizedelődik, majd a tavaszi időszakban, 
amikor már helyben tudnak edzeni a gye-
rekek, akkor ugrik meg a résztvevők száma. 
Ahhoz, hogy ne alakuljon rapszodikusan a 
létszám, edzőjük Nagy Ádám a triatlon felé 

nyit, így a téli időszakban a kerékpározásra és 
a futásra is meg fel lehet készülni.

Sakk-szakosztályunk is eredményesen sze-
repel az országos versenyeken, vezetőjük Fe-
kete Albert elkötelezett tevékenysége mindig 
beigazolódni látszik, eredményeiket a hírlap 
olvasók folyamatosan megtekinthetik a helyi 
sajtóban. 

Az elmúlt évben a mazsorett és a torna is 
felkerült a DSE szakosztályi palettájára. A 
mazsorett oktató Szabó Lászlóné a mazsorett 
színvonalas oktatását településünkön már a 
korábbi években elkezdte, amelyet országos 
és határon túli eredményeik igazolnak.  A 
torna szakosztály indítása a 2018/2019-es 
tanév második felében kezdődött meg, Bé-
késcsabáról Hajtman Erika tornaedző jár heti 
egy alkalommal óvodás és iskolás korosztály 
számára torna, fi t-kid, és atlétika edzést tarta-
ni. Egyenlőre az első év még az ismerkedésről 
és az alapozásról szól, de nem titkolt célunk, 
hogy a későbbiekben ezen a szakosztályon is 
megkezdődhessen a versenyeztetés. 

Azt gondolom, hogy már az elmúlt egy 
évben- elnökséged óta- is kimagasló sike-
reket tudhat magáénak a DSE. És hogyan 
tovább? Mik a tervek a jövőre nézve?

Fontosnak tartom, hogy fi gyelmet fordítsunk 
arra, hogy a lányok, nők számára is biztosít-
sunk csapat-, és egyéni sportlehetőségeket, 
ezért mind a női futball-szakosztályon, mind 
a mazsorett-, és torna- szakosztályokon folyta-
tódjon a lehetőségek kiaknázása, illetve meg-
felelő fi gyelmet kapjanak ezek a sportágak is. 

Férfi  futball tekintetében kiemelten törek-
szünk arra, hogy a helyi fi atalokat vonjuk 
be és amatőr egyesület lévén ne más telepü-
lésekről igazoltassunk súlyos pénzekért játé-
kosokat, ahogyan ezt például a szomszédos 
Körösladány is teszi, úgy, hogy akár tőlünk is 
igazoltatnának át erős játékosokat, megnehe-
zítve ezzel egyesületünk működését. 

Megismerje a város lakossága a Sporte-
gyesület működését, a közösségépítés fon-
tossága, a gyermekek számára meghatározó 
élmény, kötődés a városhoz, illetve a sporton 
keresztül egészséges életmód felé való fordu-
lás, továbbá kapcsolat kiépítése, hogy ezzel itt 
tartsuk őket.(pl.: Családi Nap)

Az egyesület szeretné prezentálni a civil 
össze fogás erejét, illetve azt, hogy milyen 
sokszínű és széles paletta áll rendelkezésre a 
városban élők számára a szabadidő értékes 
eltöltéséhez. Túlmenően a sportegyesület 
sporttevékenységén szeretne többet hozzá 
adni a város értékéhez. Számunkra sokkal 
fontosabb, hogy a közösség erejével tartsuk 
itt a játékosainkat, hiszen inkább magasabb 
amatőr státuszra törekszünk.

Mit tud tenni egy ilyen helyzetben a DSE? 
Hogyan befolyásolja ez a magasabb osz-
tályba való lépést?

A 2018/19-es szezonban, pályán elért ered-
mény alapján lehetőség adódott a megyei 
legmagasabb osztályba való feljebblépésre, s 
ahogyan említettem néhány játékosunknál 
már ,,veszélyt” jelent, hogy más csapatba iga-
zoljanak, ez viszont ránk nézve jelent veszélyt 
a legmagasabb osztályba való feljebbjutás mi-

att. Mindezek miatt nagyobb realitást látok, 
hogy az úgynevezett Megye I. B.-be való fel-
kerülésre. Épp ezért javaslatot tettünk a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség felé, egy úgyneve-
zett ,,saját játékos” fogalmának bevezetésére, 
ami azt jelentené, hogy minden mérkőzésen 
kezdetben legalább egy saját játékosnak végig 
jelen kell lenni a pályán, amely az évek alatt 
2-3 főre duzzadna, vagyis egy 15-16 fős ke-
retben 5-6 fő saját nevelésű játékos lenne. Így 
lehetne valóban Dévaványainak nevezni egy 
csapatot. Amennyiben a Szövetség ezt nem 
tudja átvinni, akkor a legmagasabb osztály-
ban nem tudunk szerepet vállalni. 

Hogyan szólítjátok meg a lakosságot, ho-
gyan tervezitek még nagyobb létszámra nö-
velni a DSE tagok számát?

Törekszünk arra, hogy minél nagyobb 
számban és minél hamarabb megismerkedje-
nek az egyesület tevékenységével a városban 
élők, így nagy hangsúlyt fektetünk a jövőben 
a közösségépítésre és élményszerzésre. Szere-
tettel fogadunk önkéntes segítőket, szurkoló-
kat, pártolókat, akik az egyesületünk céljaival, 
szellemiségével azonosulni tudnak.  Amatőr 
egyesület tekintetében minden a legkisebb 
segítség is fontos számunkra.  Továbbá az 
idei évben első alkalommal rendezzük meg a 
Dévaványai Általános Művelődési Központ-
tal együttműködve a Sport és angol nyelvi tá-
borunkat, ahol kiemelt szerepet kap az aktív 
sportolás, a szakosztályaink megismertetése 
a résztvevő gyerekekkel, továbbá hangsúlyt 
fektetünk a nyelvi képzésre, a helyi hagyomá-
nyokra és kultúrára. Fontosnak tartjuk, hogy 
itt megismerkedjenek egymással a szakosz-
tályainkon ,,tanuló” gyerekek egymással, 
kötetlenebb formában is, illetve kialakuljon 
egy szorosabb egymáshoz való kötődés és re-
ményeink szerint életre szóló barátságok ala-
kuljanak ki. Az idén szintén első alkalommal 
rendeztük meg a ,,Családi Napunkat” június-
ban, ahol a családoknak és gyerekeknek szer-
veztünk ügyességi játékokat, sorversenyeket, 
közös főzést, illetve barátságos meccset. Ezzel 
is célunk a jövőre nézve, hogy minél több la-
koshoz eljusson a DSE tevékenysége, minél 
nagyobb közösség alakulhasson ki.

Milyen anyagi, vagy humán forrásokra 
számíthattok a fejlődés tekintetében?

A TAO-s forrásoknak köszönhetően új pá-
lyát létesíthettünk, továbbá műfüves pályát 
alakíthattunk ki, a közeljövőben futókör is 
készül, illetve pályakarbantartó gép beszer-
zésére is lehetőségünk volt, mindemellett kis-
buszunk is lett, amelyet a város is használatba 
vehet.  A régi aszfaltos pálya helyén, edzőpá-
lyát szeretnénk kialakítani, de egyelőre a for-
rás csak a terület kitakarítására volt elegendő, 
jelenleg is keressük a forrásokat, hogy meg-
valósíthassuk. Az önkormányzat is támogatja 
a Dévaványai Sportegyesületet, illetve Mar-
ton Anikó és Laskainé Kiss Alexandra pe-
dig kiemelten segíti egyesületünket minden 
szervezői és koordinációs feladat ellátásában, 
programszervezésben és lebonyolításban.

Cikkünk folytatását a következő lapszám-
ban olvashatják.

Szitás László, elnök
Laskainé Kiss Alexandra, DÁMK közösségszervező



Dévaványai Hírlap - 19. oldal

Bajnoki címet ünnepelhetett a bajnokság végén a Dévaványai SE felnőtt 
csapata és a U19 ifj úsági csapat és második helyet a Dévaványai SE II 
csapata, a Serdülő U16 az 5. helyen végzett.

A  FELNŐTT BAJNOKSÁGOK A 2019/20 SZEZONBAN A KÖVET-
KEZŐKÉPPEN ALAKULNAK ÁT: 

 Megye 1 (8 csapat), Megye 2 A (16 csapat), Megye 2 B (12 - 16 csapat), 
Megye 3.

A Dévaványai SE a 2019/20 bajnokságban a következő osztályokban 
indít csapatot:

Felnőtt csapat: Megye 2 A, Edző: Bereczki Árpád.
U19 (Ifi ): Kiemelt U19 bajnokság, Edző: Tagai Attila.
U16: Serdülő bajnokság, Edző: Barna Sándor.
U14 vagy U15: Keresztpályás bajnokság, Edző: Ugrai Csilla.
Női kispályás bajnokság, Játékos edző: Furka Júlia.

2019. nyár:
Távozók: Adamecz István (Visszavonult), Barna Tamás  (Visszavonult), 

Kisari Tibor (Körösladányi MSK), Vastagh Zsolt Csaba (Gyomaendrődi FC), 
Kató Benedek? (Előre 1912 Békéscsaba U19), Szabó Péter (Gyomaendrőd FC).

DÉVAVÁNYAI SE 2019/20 FELNŐTT CSAPAT KERETE: Szász Dá-
vid, Sági Bence, Kovács Bence, Szalai Balázs, Marton Lajos, Pap Ákos, 
Kéki Csaba, Bányai Richárd, Szabó Erik István, Szitás László, Panyik 
Flórián, Papp Viktor, Kovács Ferenc, Papp Dávid, Papp Krisztián, Juhász 
Péter, Takács Ferenc, Gubucz Viktor, Kató Benedek?

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK:
2019. július 13. szombat 8:00 – 16:00
IX.Városnapi kispályás labdarúgó kupa

2019. július 20. szombat 18:00
Kisújszállási SE (Megye 1) – Dévaványai SE

2019. július 27. szombat 10:00
Dévaványai SE – Karcagi SE (Megye 1)

2019. augusztus 2. péntek 18:00
Dévaványai SE – Mezőtúri  AFC (Megye 1)

2019. augusztus 7. szerda 18:00
Dévaványai SE – Fegyverneki VSE (Megye 1)

BAJNOKI RAJT: 2019. AUGUSZTUS 11. VASÁRNAP 17:30!
IX.VÁROSNAPI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ KUPA

I. DIÓS KRISTÓF EMLÉKTORNA,  DÉVAVÁNYA, 2019.07.13.

PROGRAM:
8:00 Fordulat - Boschung FC
8:30 Szerény Istenek - Heroes

9:00 Bafana-Bafana - Doktor X
09:30 GSE - Live Sport Pub

10:00 Szerény Istenek - Boschung FC
10:30 Fordulat - Heroes
11:00 GSE - Doktor X

11:30 Bafana-Bafana - Live Sport Pub
12:00 Heroes - Boschung FC

12:30 Fordulat - Szerény Istenek
13:00 Live Sport Pub - Doktor X

13:30 Bafana-Bafana -  GSE
ELŐDÖNTŐK:

14:00 A1 - B2, 14:30 B1 - A2
3. HELYÉRT: 15:00 A1-B2 vesztese - B1-A2 vesztese
DÖNTŐ: 15:30 A1-B2 győztese - B1-A2 győztese.

16:00 EREDMÉNYHIRDETÉS

LABDARÚGÁS
MEGYE 2 ÉSZAKI CSOPORT VÉGEREDMÉNY:

Helyezés Csapat M GY D V LG KG GK P
1. Dévaványai SE 32 26 3  3 101 28 +73 81
2. Dobozi SE 32 20 9  3 72 27 +45 69
3. Okány KSK 32 16 4  12 70 50 +20 52
4. Békéscsabai MÁV SE 32 14 8  10 62 42 +20 51
5. Mezőberényi LE 32 11 4  17 61 76  -15 37
6. Csabacsűdi GYLSE 32 10 7  15 51 62  -11 37
7. Békésszentandrási HMSE 32 14 5  11 61 49 +12 47
8. Sarkadi Kinizsi LE 32 12 7  13 46 61  -19 43
9. Gyomaendrődi FC 32 10 8  14 66 76  -10 38

10. Mezőmegyer SE 32   9 11  12 52 66  -14 38
11. Bucsa SE 32   7 5  20 40 81  -41 26
12. Békési FC 32   5 4  23 39 103  -64 19

U19 KIEMELT BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNY:
Helyezés Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Dévaványai SE 20 18   0    2 93 27  +66 54
2. Szarvasi FC 20 16   0    4 106 43  +63 40
3. Mezőhegyesi SE 20 12   2    6 63 38  +25 38
4. Gyomaendrődi FC 20 12   1    7 69 48  +21 37
5. Berényi Gyermek FC 20   9   3    8 58 55   +3 30
6. Szeghalmi FC 20   9   2    9 61 60   +1 29
7. Békéscsabai Jamina SE 20   9   1  10 64 50  +14 28
8. Békéscsabai MÁV SE 20   8   2  10 34   49   -15 26
9. Nagyszénás SE 20   5   3  12 25 68  -43 18

10. Kondorosi TE 20   4   0  16 44 108  -74   9
11. Tótkomlósi FC 20   2   0  18 35 96  -61   6
12.  Szarvasi FC  -8 pont

U16 SERDÜLŐ BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNY:
Helyezés Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Szarvasi FC 20 17   0    3 124 38 +86 51
2. Gyomaendrődi GYLE 20 15   3    2 141 27 +114 48
3. Békési FC 20 14   3    3 118 45 +73 45
4. Berényi Gyermek FC 20 14   1    5 123 38 +85 43
5. Dévaványai SE 20 13   1    6 99 45 +54 40
6. Körösladányi MSK 20   8   2  10 62 78  -16 26
7. Vésztői SE 20   5   2  13 60 156  -96 17
8. Kondorosi TE 20   5   1  14 50  78  -28 16
9. Sarkadi Kinizsi LE 20   4   3  13 36 95  -59 15

10. Szeghalmi FC 20   4   2  14 47 122  -75 14
11. Békéscsabai MÁV SE 20   1   2  17 26 167 -141   5

MEGYE 3 ÉSZAKI CSOPORT VÉGEREDMÉNY:
Helyezés Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Köröstarcsa KSK  21 16   2    3  89   16 +75  50
2. Dévaványai SE II.  21 15   2    4  56   27 +28  47
3. Kardos-Örménykút KSK  21 12   4    5  47   30 +17  40
4. Kamuti SK  21 10   3    8  67   43 +24  33
5. Méhkeréki SE  21 10   1  10  57   46 +11  31
6. Kötegyáni FC  21   6   2  13  33   52  -19  20
7. Zsadányi KSE  21   5   0  16  31  100  -69  15
8. Gerlai SE  21   3   0  18  27   93  -66   9
9. Csabai AK  Kizárva !!!   0   0   0    0    0     0     0    0

A. CSOPORT: 
FORDULAT 

SZERÉNY ISTENEK
HEROES

BOSCHUNG FC 

 B. CSOPORT:
BAFANA – BAFANA

GSE
LIVE SPORT PUB

DOKTOR X
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§
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

MATEMATIKA és NÉMET NYELVből pótvizsgára,
középszintű érettségire gyakorlást,

felkészítést vállalok, általános és középiskolások 
számára! Érd.: 06-30/327-0394.

- 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.

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!

BÚZA FELVÁSÁRLÁS
betakarításkor, napi áron a rizshántolóban.

Telefon: 06-30/326-8226

Tisztelettel és becsülettel váromTisztelettel és becsülettel várom
régi és új kuncsaftjaimat. Hűtők, fagyasztók,régi és új kuncsaftjaimat. Hűtők, fagyasztók,

valamint gáz készülékek karbantartása,valamint gáz készülékek karbantartása,
javítása OKJ-s végzettséggel.javítása OKJ-s végzettséggel.

VÉDŐFÖLDELÉS VERÉSE rövid határidőre. VÉDŐFÖLDELÉS VERÉSE rövid határidőre. 

 vállalt tevékenységemre garanciát biztosítok! vállalt tevékenységemre garanciát biztosítok!

Hajdú Imre, Tel.: 66/484-190Hajdú Imre, Tel.: 66/484-190

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

ELADÓ
Sürgősen eladó Dévaványa,

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

Érdeklődni lehet:

06-70/375-9158-as telefonszámon.

Deák F. u. 91/1. sz. alatti
115 m2-es lakás eladó!

Érdeklődni:
06/20-952-0237



Dévaványai Hírlap - 21. oldal

Fájó szívvel emlékezünk
 Özv. Győrfi  Sándorné Kisari Julianna

halálának 5. évfordulójára.
                                                  Fia, menye és unokái   

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.

Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.

Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

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

Megemlékezés

Megemlékezés

„Mikor Rád gondolok s behunyom szemem,
Szeretném hallani, hogy ezt mondod nekem:
- Ne sírj, itt vagyok veled.
Nem mentem el, csak megpihenek.
Megpihen lelkem, s visszajövök hozzád.
Te csak bízz bennem, s meglátod,
Újra veled lesz a te boldogságod.
Tudom, hogy szerettek. Én is benneteket.
Azt ígértem, Odafentről fi gyellek titeket,
És vigyázok rátok, ez így is van tudjátok.
Ne sírj, itt vagyok veled.
Letörlöm könnyed, s megfogom kezed.
Ha majd mélyen alszol, őrzöm álmodat.
Közben elmesélem mostani sorsomat.
Elmondom neked, hogy milyen itt élni, és boldognak lenni.
Béke és boldogság vesz körül, 
S örök szeretet, mely sugárzik felém tőletek.
Soha, soha ne feledjetek! 

„

Fájó szívvel emlékezünk Vass Zoltánnéra, Terikére
halálának 1. évfordulója alkalmából.

 Szerető családja

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

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik Oros Tamás búcsúztatásán megjelentek, 
sírjára virágot helyeztek, együttérzésüket kifejezve. 

Felesége, lánya

„Elfeledni Téged nem lehet,

csak megtanulni élni nélküled.”

•••••
Ezúton mondunk köszöne-

tet mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak és ismerősöknek, 
akik Simon Sándorné temetésén 
megjelentek, sírjára koszorút he-
lyeztek. Fájdalmunkat részvéte-
lükkel enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

„Az Ő szíve megpihent a miénk vérzik,
a tragikus halál fájdalmát csak az élők érzik.”

MUNKALEHETŐSÉG!
A Gyulai PIETAS Kft.

Dévaványai Kirendeltsége felvételt hirdet,

egy fő férfi részére.

- B. kategóriás jogosítvány előny.

Jelentkezni személyesen a helyi temetke-
zésnél. Dévaványa, Hrsz 1465 (köztemető) 
h-cs-ig: 8-16 óráig, pénteken: 8-14 óráig

vagy telefonon: 06-30/507-6580.



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. JÚLUS 29., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2019. július 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: Augusztus 9.  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.
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TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.
Telefon: 06/20-268-15-35

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

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

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

bordaporc), 
- Megyeri féle 6-8 tojásos száraztészták,
- fűszerek, ételízesítők, pácok, 
- savanyúságok, 
- körösladányi hagyományos érlelésű savanyú káposzta, 
- 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!








