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Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2019. május 16. napján rendkívüli ülést 

tartott.
Első napirendi pontban megalkották a talajterhelési díjról szóló 

10/2019.(V.17.) önkormányzati rendeletet.
Második napirendben 25.000.000,- Ft tagi kölcsönt biztosításá-

ról döntöttek az Agricola DÉVAVÁNYA Kft . részére.
Harmadik napirend keretében az „Ajánlattétel a TOP-4.1.1.-15-

BS1-2016-00042 kódszámú pályázat keretében ellátandó projekt-
menedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyban indított beszerzési 
eljárás eredményeként a KBC Nonprofi t Kft . bruttó 2.540.000,- Ft 
összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Negyedik napirendi pontban az „Ajánlattétel a Dévaványa 
belterület Batthyány u. útépítéssel kapcsolatos kiviteli szintű en-
gedélyes tervdokumentáció elkészítésére” tárgyban indított be-
szerzési eljárás eredményeként Biró Zsolt egyéni vállalkozó nettó 
1.655.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Ötödik napirendben az „Ajánlattétel a Dévaványa belterületi 
(Körösladányi u., Hősök tere, Vörösmarty u. és a Bethlen G. u.) 
járdák felújítása” elnevezésű helyi beszerzési eljárás eredménye-
ként a Gyula-Duó Kft . bruttó 23.946.335,- Ft-os ajánlatát hirdet-
ték ki nyertesnek. 

Hatodik napirendi pont keretében döntöttek arról, hogy a 
Dévaványai Folkműhely Egyesület részére a támogatási összeg 
átcsoportosítását engedélyezik.

Hetedik napirendben módosították és egységes szerkezetben 
elfogadták a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Alapító 
Okiratát.

Zárt ülés keretében önkormányzati ingatlan értékesítéséről 
hoztak döntést, valamint otthonteremtés helyi támogatását álla-
pították meg, egy esetben, 250.000,- Ft összegben.

A Képviselő-testület 2019. május 30. napján megtartotta so-
ron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testü-
leti ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását 
követően első napirendként került megtárgyalásra és elfogadásra 
a közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató.

Második napirendben döntöttek a Dévaványai Általános Mű-
velődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a 
2019/2020 nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról.

Harmadik napirendi pontban elfogadásra került a 2018. évi 
adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló.

Negyedik napirendként megtárgyalták és egyhangúlag elfogad-
ták a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót.

Ötödik napirendi pontban került elfogadásra a Margaréta Egy-
séges Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi működésé-
ről szóló beszámoló.

Hatodik napirendben egyhangúlag elfogadták az AGRICOLA 
Dévaványa Kft . 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

Hetedik napirendi pontban megalkotásra került a 2018. évi 
zárszámadásról szóló rendelet, valamint döntöttek a maradvány 
felosztásáról.

Nyolcadik napirend keretében módosították az Önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Kilencedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy a Kulich 
Gyula utca, valamint a Sarló utca egyik szakaszának nevét 2019. 
július 1-jétől kezdődően Virág utca névre módosítják. Felkérték 

továbbá a jegyzőt, hogy a Sarló, valamint a Virág utca esetében 
végezze el a szükséges házszámozási feladatokat.

Tizedik napirendben fogadták el a KBC Nonprofi t Kft . 2018. 
évi beszámolóját és 2019. évi üzleti tervét.

Tizenegyedik napirend keretében a DÁMK által, a Gólyahír 
Bölcsőde udvari előtetőinek építése tárgyában indított beszerzési 
eljáráson az Épcenter Kft . bruttó 3.094.393,- Ft összegű ajánlatá-
nak nyertes ajánlatként történő kihirdetésével egyetértettek.

Tizenkettedik napirendi pontban döntött arról a testület, hogy 
a Meningococcus „B” szerocsoport Bexsero védőoltás költségét 
50 %-os mértékben támogatja, utólagos fi nanszírozással, a kére-
lemhez csatolt számla és gyermekorvos által kiadott a felvett ol-
tássorozatról szóló igazolás ellenében. 

Tizenharmadik napirendben döntöttek arról, hogy a 2015. má-
jus 1-től Purger Ferenc egyéni vállalkozó által bérelt Strandfürdő 
és Gyógyászat büfé 2019. május hónapra járó bruttó 100.668,- Ft 
bérleti díját 51.334,- Ft összegre csökkentik.

Tizennegyedik napirendi pontként pályázat benyújtásáról 
döntöttek az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására” című projekt felhívásra a „Dévaványa óvodai 
ingatlanok tetőfelújítása” címmel a Hajós utcai, az Eötvös utcai, 
valamint a Könyves Kálmán utcai telephelyekre vonatkozóan. 

Tizenötödik napirendben döntöttek arról, hogy pályázatot 
nyújtanak be a „Muzeális intézmények szakmai támogatására 
(Kubinyi Ágoston Program)” kiírt pályázati felhívására. 

Tizenhatodik napirendi pontban a TOP-3.2.1-16-
BS1-2017-00017 kódszámú „Dévaványa Margaréta Idősek Ott-
hona energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat megva-
lósításához bruttó 34.034.611,- Ft önerő biztosítását vállalták, 
valamint a megvalósításhoz szükséges bruttó 26.920.293,- Ft ér-
tékben költségnövekmény támogatása iránti igénnyel fordulnak a 
Közreműködő Szervezethez.

Zárt ülés keretében önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
hoztak döntést, valamint otthonteremtés helyi támogatását álla-
pítottak meg, 5 esetben, mindösszesen 1.750.000,- Ft összegben.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2019. június 27. nap-
ján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:

1. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolá-
ja és Kollégiuma tájékoztatója a dévaványai középiskolai okta-
tás helyzetéről.

2. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola intézményi tájékoztatója az oktatási szakmai tevékenység-
ről és az intézményi működésről.

3. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámo-
lója az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról.

4. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intéz-
ményegységének beszámolója a könyvtár szakmai tevékenysé-
géről.

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézmé-
nyegységének beszámolója a szakmai munka eredményességé-
ről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről.

6. Döntéshozatal a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 2019. évi ki-
tüntetettjeiről.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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BELVÍZ HELYZET
Május 29-én szokatlanul nagy mennyiségű esővel járó 

heves zivatar érte el Békés megyét ezzel együtt városun-
kat is. A csapadékvíz elvezető rendszerek megfelelően 
működtek, viszont a mérések szerint a 48 órán belül le-
hulló több mint 100 mm csapadék azonnal elvezetésére 
semmilyen rendszer nem lett volna képes, fi gyelembe 
véve azt is, hogy május hónapban folyamatosan esett azt 
eső.  Rontotta a helyzetet, hogy a szennyvízelvezető rend-
szer is megtelt. Erre nem lehet készülni, illetve ilyen mé-
retű terhelést láthatóan a rendszer sem bír el.

Az Árpád-Körösladányi utcáktól délre eső városrész 
van a leginkább kedvezőtlen helyzetben, tekintettel arra, 
hogy ezek az utcák mélyebben fekszenek a többinél, il-
letve város ezen részéből a „pocosi” csatornán keresztül 
erre folyik le a csapadék a Folyáséri főcsatornán át a Se-
bes-Körös folyóba. Tehát minden csapadék, ami a tele-
pülés többi részén esik is le itt hagyja el a várost. A víz 
elvonultával az Alföldvíz Zrt. megkezdte a fertőtlenítést.   
A csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása több százmil-
lió forint, melyre nyújtottunk be támogatási igényt a Kor-
mány felé, reméljük, hogy támogatni is fogják. A védeke-
zési munkálatokban sok lakos, önkormányzati dolgozó, 
vállalkozó és civil szervezet is részt vett, nekik ezúton is 
köszönöm segítségüket. 

BELTERÜLETI JÁRDÁK FELÚJÍTÁSÁRA 
Elkezdődött azon járdaszakaszok felújítása, melyre ta-

valy ősszel nyertünk 15 000 000.- Ft támogatást a Bel-
ügyminisztériumtól.  A támogatás intenzitása 85%-os, a 
maradék 15%-ot az önkormányzat saját forrása teszi ki.
A Támogatói Okirat értelmében a támogatás felhaszná-
lására 2019. december 31-ig van időnk, azonban sze-
retnénk a felújítást még a nyár folyamán lebonyolítani.
A Széchenyi utcán (a Bem utca és a Gyöngy utca közötti 
szakaszon), a Vörösmarty utcán és a Körösladányi utcán 
(Hősök tere – Rövid utca közötti szakaszon) térkövezésre 
kerül sor, míg a Bethlen Gábor (Kossuth utca- Piac sza-
kasz) utcán beton járda kerül megépítésre Itt a meglévő, 
töredezett járdaburkolat elbontásra kerül, helyére 10-12 
cm vastagságú betonjárda lesz építve.

PIAC HELYZETÉRŐL
A Képviselő-testület a következő ülésén napirendre tűzi 

a Helyi termelői működéséről és üzemeltetéséről szóló 
rendeletét is. Lakossági igények fi gyelembe vételével sze-
retnénk megvizsgálni a jelenlegi helyzetet, és a többség-
nek megfelelő helypénzrendszert kialakítani.

Valánszki Róbert, polgármester

Polgármesteri tájékoztató

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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A MIGRÁCIÓ NEGATÍV HATÁSAIRÓL TARTOTT ELŐADÁST GEORG SPÖTTLE BÉKÉSEN

Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet politikai elemzője ér-
kezett Békésre, ahol Dankó Béla országgyűlési képviselő 
vendégeként tartott előadást „A migráció negatív hatásai 
Európában” címmel.

Dankó Béla országgyűlési képviselő bevezetőjében el-
mondta, hogy van egy nagyon fontos téma, ami az Európai 
Parlamenti választások idején foglalkoztatja az európaiakat, 
ez a migráció kérdése. A jelenlegi brüsszeli vezetés lehetőség 
szerint minél több migránst szándékozik betelepíteni Euró-
pába, amely tarthatatlan és zsákutcába vezet. Ezért fontos, 
hogy olyan vezetése legyen Európának, amely a keresztény 
Magyarországot és Európát fogja támogatni a jövőben. 

Georg Spöttle bemutatkozásában elmondta, 2 évet töltött 
tartalékos tisztként Afganisztánban, rengeteget tanult az em-
beri gondolkodásmódról, a politika hatásairól, vallási fanatiz-
musról, s így első kézből tudja bemutatni a migráció negatív 
oldalait. 

Spöttle kiemelte előadásában, hogy amióta elindult a 
migrációs hullám, azóta Európában 65 terrortámadás volt 
az elmúlt 3 évben, meghalt 351 ember, több ezren megsé-
rültek, néhányan közülük olyan súlyosan, hogy maradandó 
károsodást szenvedtek. Csak Németországban ez idő alatt 
2505 személyt vettek őrizetbe terrorizmus előkészítése mi-
att. A nemi erőszakok száma drasztikusan megemelkedett 
amióta elindult a migráció, amit sokkoló példákkal szem-
léltetett előadásában. 

A 2018-as német bűnügyi statisztikákból kiemelte a kül-
földi elkövetőkre vetített bűnelkövetések számát a 21 - 60 
éves korúak körében. Összesen 406.380 bűncselekményt 
követtek el a migránsok csupán egy év alatt, ami egy brutá-

lis szám - hangsúlyozta. Elképesztő szám, hogy a börtönök 
kapacitásának mára már több mint 50 százalékát a migrán-
sok teszik ki Németországban. 

Előadása végén elmondta, hogy demográfi ai veszély áll 
fenn, valamint veszélyben a keresztény kultúra, s ha ez így 
folytatódik, például Frankfurtban 20 év múlva nem lehet 
majd őshonos németeket találni. Már most megfordult az 
arány, mivel 52 százalékban bevándorlók, s csupán 48 szá-
zalékban teszik ki németek a lakosság összetételét Német-
országban. Beszélt még arról, hogy egyre kevesebb az óvo-
dai és bölcsődei férőhely, s csak a migránsok gyermekeinek 
180.000 férőhelyre lenne szüksége. 

Végezetül kérte a közönséget, hogy menjenek el szavaz-
ni május 26-án és vigyenek magukkal minél több embert, 
hogy sikeres legyen a választás és segítsék az országunkat és 
tereljük Európát a megfelelő irányba. 

Dankó Béla, országgyűlési képviselőa

MOBIL KORMÁNYABLAK BUSZ DÉVAVÁNYÁN

MUNKAHELY LÉTESÜLT

2019. július 13-án szombat délelőtt a „Dévaványai Városnap” ren-
dezvényhez kapcsolódva, Dévaványán, a Hősök terén fogadja ügyfeleit 
a Kormányablak Busz.

Az ügyfeleknek a feltüntetett időpontban és helyszínen lehetőségük 
lesz az okmányirodai ügyeiket elintézni a Buszban: többek között állan-
dó személyazonosító igazolványt és jogosítványt cserélni, új lakcímet 
bejelenteni, ügyfélkaput nyitni, gépjármű adásvételt bejelenteni, stb. A 
szociális, nyugdíj, családtámogatási, stb. kérelmek beadására is lesz lehe-
tőség a Busznál. 

Az ügyintézni vágyók mindenképpen hozzák magukkal a személyes 
okmányaikat (fényképes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya), 
mert ezek nélkül nem lehetséges az ügyintézés! Fizetés a posta szombati 
zárva tartása miatt a helyszínen csak bankkártyával lehetséges.

Megváltozott munkaképességű személyek részére 
nyílt munkalehetőség helyben, a volt Tőkerészi iskola 
épületében. Június 5-én 18 fő kezdhette el a munkát. 
A  SZEMITA Kft . 4 órában foglalkoztatja a dolgozóit. 

Köszönet a munkahely teremtésért a kezdeményező-
nek és segítőinek, Polgármesterünknek és munkatár-
sainak! A munkavállalóknak kitartó, sikeres és jó kö-
zösségben töltendő munkavégzést kívánunk!
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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) 

június 19., július 3., július 17.

Zöldhulladék gyűjtés:
július 4., július 25.

Szelektív gyűjtés:
június 26., július 10., július 24.

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)
Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig naponta: 7:00-15:00 h között és

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

ŐSSZEL ÁTADÁSRA KERÜL AZ M44-ES ÚT KONDOROS-TISZAKÜRT KÖZÖTTI SZAKASZA

Októberben kerül átadásra az M44-es gyorsforgalmi út 
Kondoros-Tiszakürt közötti szakasza. Ezen a szakaszon már 
mindenhol 98-99 %-osan készen áll a pályaszerkezet. A 62 
km-es szakasz Békés megyei szakaszát járta be Dankó Béla 
országgyűlési képviselő az építtető Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. útfejlesztési igazgatójával, Pántya Józseff el és a 
kivitelezőkkel.

Nagy erőkkel folyik a munka az M44-es gyorsforgalmi út-
nál, így fontos volt, hogy egyrészt egyeztessünk a NIF Zrt.-
vel, emellett bejárjuk a munkaterületet.- mondta Dankó Béla 
képviselő.- A jelenleg folyamatban lévő munkákat 3 szakaszra 
bonthatjuk, egyrészt a Kondoros-Tiszakürt szakaszra, mely 
összesen 62 km hosszú, és idén őszre el is készül. A Kondo-
ros-Békéscsaba szakasz 18 km-ének építése később kezdődött 
meg, itt fontos kiemelni, hogy az M44-es 44.sz főútra való 
visszakötése már 2019 végére elkészül, a pálya többi része a 
békéscsabai csomópontig 2020. június végéig, illetve  a Fürjesi 
csomópont 2021. január végére. Emellett ki szeretném emelni, 
hogy az út Tiszakürt-Lakitelek közötti szakaszának földmun-
kái is elkezdődtek, ez a 9,9 km-es szakasz 2021 augusztusáig 
készül el.- foglalta össze a munkálatok legfontosabb adatait 
Dankó Béla.

Az M44-es a gazdasági fellendülés mellett a közlekedésbiz-
tonságot is szolgálja – tette hozzá Dankó Béla. – Tavaly 766 
személyi sérülés, köztük 17 halálos és 300 súlyos sérüléssel 
járó baleset történt Békés megyében. Az M44-esnek köszön-
hetően korszerű, modern és biztonságos úton közlekedhetnek 
majd az autósok.

Az M44-es gyorsforgalmi út Kondoros-Tiszakürt szakaszán 
4 különszintű csomópont, 49 híd, 4 vadátjáró, 5 ökológiai átjá-
ró épül. A Körös felett egy 450 m hosszú acél ívhíd épül, illetve 
a Dögös-Kákafoki csatorna és a Mezőtúr-Orosháza vasútvonal 
felett egy-egy kisebb híd. Emellett Cserkeszőlőnél, Kondoros 
és Kardos között egyszerű pihenőhely épül, Szarvas mellett 
pedig egy komplex pihenő. A forgalmi sávok 3,5 méter széle-
sek lesznek.- tájékoztatott Pántya József igazgató, és hozzátette, 
hogy az M44-esnek a NIF Zrt. beruházásában megvalósuló 89 
kilométeres hosszával, nettó 240 milliárd forintos költségével, 
a leghosszabb eddigi gyorsforgalmi beruházás az országban, 
mely hazai költségvetési forrásból valósul meg. 

Egy újabb fejleményt is kiemelt Pántya József, miszerint a 
napokban a Lakitelek- Szentkirály szakasz kivitelezésére irá-
nyuló közbeszerzési felhívás is megjelenik.

Dankó Béla a bejárás során megtekintette a Kardos és Csa-
bacsűd között létesülő üzemmérnökség épületeit is, melyek 
szintén hamarosan elkészülnek.  A 44. számú főútról is jól 
látszódó épületegyüttesben helyet kap majd a rendőrségi iro-
da, egyéb iroda- és szociális épületek, raktár, sótároló, garázs, 
műhely és üzemanyagtöltő állomás is. Az itt álló épületek már 
szerkezetkészek, zajlanak a belső gépészeti munkák, közleke-
dő utak kiépítése. A mérnökségi telep a jövőben 50-60 mun-
kavállalónak ad majd munkát.

Dankó Béla, országgyűlési képviselőa

FIGYELJÜK A TÁBLÁKAT JELEZZÜK A HIBÁKAT!
A Szarvasi Baleset-megelőzési Bizottság kéri a lakosságot, hogy javaslataikkal járuljanak 

hozzá, hogy a jól elhelyezett közlekedési jelzőtáblák, megfelelően felfestett útburkolati jelek 
segítsék városunkban vezetők balesetmentes közlekedését.

Figyeljék a forgalomirányító megoldásokat, és ha valamilyen rendellenességet, hiányossá-
got, balesetveszélyesnek vélt helyet tapasztalnak, jelezzék azt a Szarvasi Rendőrkapitányság-
nak írásban, vagy telefonon a 313-711-es számon. 
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Álláskeresőknek segít a
Gyomaendrődi Járási Hivatal

Az elhelyezkedni vágyók számára Gyoma-
endrődön is tanfolyamok indulnak.

Konyhai kisegítő, targoncavezető, valamint 
földmunkás, rakodómunkás és szállítógép-ke-
zelő tanfolyamokat szervez a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal, de lehetőség nyílik a 25 év alatti 
fi ataloknak és a hátrányos helyzetben lévőknek 
is különböző kurzusokon részt venni.

A felsoroltakon túl, a későbbiekben logisz-
tikai és szállítmányozási ügyintéző, raktáros, 
édesipari termékgyártó, C+E kategóriájú gép-
járművezető, illetve alapkompetenciákat fej-
lesztő képzést is szerveznek.

Érdemes tudni, hogy az érdeklődők nem-
csak gyomaendrődi, hanem békéscsabai tanfo-
lyamokra is jelentkezhetnek.

Bővebb információk az induló kurzusokkal 
kapcsolatban a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályán érhetőek el.

Vigyázat, csalók!

Békés megye több településéről is bejelentés 
érkezett a kormányhivatalhoz, hogy különbö-
ző egészségügyi szolgáltatásokat és eszközö-
ket kínáló társaságok félrevezetik, esetenként 
megkárosítják az embereket.

A társaságok névre szóló meghívókkal vagy 
telefonon invitálják az embereket különböző 
egészségügyi szűrővizsgálatokra, egészség-
napra vagy ingyenes állapotfelmérésre. A 
helyszínen hitelesnek tűnő vizsgálatokat vé-
geznek, ahol sokszor nagyon rossz eredmé-
nyek születnek, a vizsgálatot végző személyzet 
pedig általában már a helyszínen gyógyírt is 
kínál a kiszűrt problémára: többszázezer fo-
rintért megvásárolható eszközökkel, és/vagy a 
szűrővizsgálatot végzőkön keresztül elérhető, 
méregdrága készítményekkel, étrend-kiegé-
szítőkkel.

Legyenek körültekintőek!
A Békés Megyei Kormányhivatal felhívja a 

lakosság fi gyelmét, hogy csak működési enge-
déllyel rendelkező, megfelelő szakképzettségű 

személyek végezhetnek szűrővizsgálatokat. 
Egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési 
engedélyt pedig csak az kaphat, aki rendelkezik 
a jogszabályban előírt személyi és tárgyi felté-
telekkel.

A különböző szűrővizsgálatokon, állapot-
felméréseken – hacsak nem szakorvos végzi 
– általában csak tanácsokat, javaslatokat fogal-
maznak meg, konkrét diagnózist és kezelési, 
gyógyítási módot nem.

Fontos tudni, hogy a vásárlót a vonatkozó 
jogszabály alapján 14 napos elállási jog illeti 
meg az üzlethelyiségen kívül (például: lakáson, 
utcán, szállodában, vendéglőben, művelődési 
házban stb.) vagy az interneten vásárolt termé-
kek esetében. Tehát, 14 napon belül indokolás 
nélkül, egyoldalúan visszaléphet a szerződés-
től: visszaküldheti a terméket a kereskedőnek, 
és követelheti a kifi zetett vételár visszatérítését. 

Az indokolás nélküli elállási jog ugyanakkor 
nem illeti meg azt a vásárlót, aki üzletben, bolt-
ban vásárolt.

Fontos tudni, hogy amennyiben csalás ál-
dozata lesz, a területileg illetékes járási hivatal-
hoz fordulhat segítségért.

 Gyomaendrődre érkezett az
agrárügyi tematikus fórumsorozat

Békés megye felemelkedésének kulcsa az 
agráriumban rejlik, ezért is rendkívül fontos, 
hogy a Gyomaendrődi járásba is házhoz hoz-
za a kormányhivatal a gazdatársadalomnak 
az állategészségügyi, földhivatali, agrárügyi, 
növényvédelmi aktualitásokat – hangsúlyozta 
köszöntőjében a házigazda tisztét ellátó dr. Pa-
csika György, a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
vezetője.

Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhi-
vatalt vezető kormánymegbízott kezdeménye-
zésére februárban Békésen debütált a havonta 
más járásba érkező agrárügyi tematikus fó-
rumsorozat – mondta el Magyarné dr. Knap 
Diána. A Békés Megyei Kormányhivatal Ag-
rár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
vezetője közölte: márciusban Szeghalmon, 

áprilisban Orosházán, csütörtökön pedig a 
Gyomaendrődi járásban invitálta a gazdatársa-
dalmat a fórumra a kormányhivatal. Júniusban 
a Mezőkovácsházai járásban tájékoztatjuk az 
agrárium szereplőit az aktualitásokról – tette 
hozzá.

A Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermé-
ben megtartott rendezvényen dr. Nagy Erzsé-
bet az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhiva-
tali Főosztály munkatársa az állategészségügyi 
aktualitások témakörében azt ismertette, hogy 
az állattartó telepekkel és takarmánnyal foglal-
kozó vállalkozók milyen feltételekkel vehetők 
nyilvántartásba. 

Idén január 11-étől több ponton változott 
a földforgalmi törvény – erről már dr. Sóvári 
Tibor beszélt. A Békés Megyei Kormányhiva-
tal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály osztályvezetője elmondta: ebből ki-
folyólag már nem lehet feles bérlet, valamint 
részesművelés jogcímén új földhasználati 
szerződést kötni, a meglévők pedig a szerző-
dések lejártakor, de legkésőbb tíz év múlva 
(2028. december 31-én) a törvény erejénél 
fogva megszűnnek. Fontos az is, hogy a tör-
vény hatálybalépésekor fennálló ilyen szer-
ződéseket már nem lehet meghosszabbítani 
- mondta. Így a jövőben a föld használatát 
csak haszonbérlet, szívességi földhasználat és 
rekreációs célú földhasználat jogcímén lehet 
átengedni – tette hozzá dr. Sóvári Tibor. Mó-
dosult a helyben lakó szomszéd fogalmának 
meghatározása is: a helyben lakó szomszéd 
ranghelyén élhet az előhaszonbérleti jogával 
az is, aki ugyan a szomszéd településen lakik 
és a földje a településhatár másik oldalán van, 
de az egyébként természetben szomszédos a 
szerződésben megjelölt ingatlannal – zárta 
előadását az osztályvezető.

Az agrár-kárenyhítési és vis maior bejelen-
tésével kapcsolatos tudnivalókról Tóth János 
főosztályvezető, a növényvédelmi aktualitá-
sokról dr. Bacsa Zoltán osztályvezető tartott 
előadást. Az agrártámogatásokkal kapcsola-
tos információkról Magyarné dr. Knap Diána 
főosztályvezető tájékoztatta a résztvevőket.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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Pünkösd ünnepe (június 9.) kap-
csán tudatosítsuk magunkban, hogy 
naponta rászorulunk a Szentlélek 
vezetésére. Mindennap kérjük a 
Szentlelket, hogy töltsön el és szen-
teljen meg bennünket. A Szentlélek 
megvilágosító erejére van szüksé-
günk ahhoz, hogy felismerjük Isten 
akaratát és, hogy azt véghez is tudjuk 
vinni. A szentség útján nem vagyunk 
a saját erőnkre hagyatva, hanem szá-
míthatunk a Szentlélek segítségére. 
A Szentlelket kérjük, hogy adjon ne-
künk mennyei és földi bölcsességet 
egyaránt. Növelje bennünk a hitet, a 
reményt, a szeretetet. Vigasztaljon a 

szenvedésben és adjon lelki erőt, hogy Isten akarata sze-
rint tudjuk a keresztjeinket viselni. Töltsön el bennünket 
értelemmel, hogy rá tudjunk jönni igazi teendőinkre. 
Értelemre és bölcsességre van szükségünk ahhoz, hogy 
szándékaink jó véget érjenek. A Szentlélek világosítson 
meg, hogy a legmegfelelőbb döntéseket tudjuk hozni. Ne 
hagyjon bennünket tanácstalanságban. Adjon nekünk 

igazi jámborságot, hogy ne képmutató keresztények le-
gyünk, hanem Jézus igazi tanítványai. Erősítse meg ke-
resztény hitünket és tegye, hogy Isten elé semmit ne he-
lyezzünk. Kétségeinkbe ne hagyjon magunkra. Töltsön el 
bennünket egymás és Isten iránti szeretettel, adjon erőt, 
hogy ki tudjunk tartani a szeretet útján, az áldozatokat 
pedig vállalni tudjuk. Tegyen bennünket képessé az igazi 
tanúságtevő életre. A mi feladatunk pedig, hogy imád-
kozzunk Istenhez, kérjük tőle a Szentlelket és bűneink-
től megtisztulva váljunk alkalmassá arra, hogy eltöltsön 
bennünket a Szentlélek.

Ima a Szentlélekhez:

Jöjj Szentlélek Úristen! 
Helyettesítsd csendes nyugalommal, 
a bennünk lévő feszültséget. 
Helyettesítsd csendes bizalommal, 
a bennünk lévő aggodalmat. 

Helyettesítsd erős hittel, 
a bennünk lévő félelmet. 
Helyettesítsd a kegyelem édességével, 
a bennünk lévő keserűséget. 
Helyettesítsd ragyogó fényeddel, 
a bennünk lévő sötétséget. 
Helyettesítsd szerető melegeddel, 
a bennünk lévő hideget. 
Helyettesítsd fényességeddel, 
a bennünk lévő éjszakát. 
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, 
a bennünk uralkodó hideg telet. 
Egyengesd ferdeségünket. 
Vedd el büszkeségünk élességét, 
de mélyítsd el alázatosságunkat. 
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, 
de oltsd ki szenvedélyeink tüzét. 
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, 
ahogy Te látsz minket. 
Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan
azt Te kívánod. 
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint: 
„Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!”

Hirdetett szentmisék:

Minden vasárnap szentmise 9:30 órától a templom-
ban.
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.
A jóság összeköt. Kérjük, támogassa adója 1%-ával a 
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ szolgálatát! Technikai 
szám: 0011.
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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ŐSZI NAPFÉNY NYUGDIJAS EGYESÜLET ESEMÉNYEI
Április 6-án a füzesgyarmati Hóvirág klub Tavaszváró ünnepsé-

gén vettünk részt. A sztárvendég Nádasdi László nótaénekes volt. 
Finom ebéd, jó hangulat volt a rendezvényen. Köszönjük Kónya 
Mihálynak az ingyenes személyszállítást.

Május 1-én a klubhelységünkben került megrendezésre az 
anyák napja, Majálissal egybekötve. A fi nom ebédet Kiss Károly 
alpolgármester úr főzte. Az anyukák 1-1 cserepes virágot kaptak. 
Hálásan köszönjük a felajánlást. Május 11-re a szeghalmi Búzavi-
rág Nyugdíjas Egyesület rendezvényére kaptunk meghívást, mely 
a Hidi Panzióba került megrendezésre, ahol a vendégelőadó Alex 
Tamás volt színvonalas műsorával.  Békésen 18-án a Békés megyei 
Nyugdíjas Egyesületek szervezésében került sor a Hagyományőr-
ző Népdalkörök Találkozójára. Május 25-én az ecsegfalvi Harmó-
nia Nyugdíjas Klub meghívásának tettünk eleget 25 fővel, 31-én a 
múzeumban az Ady évforduló és a gyermeknap kapcsán megren-
dezett műsoron képviseltük a klubbot.

Június 1-jén Köröstarcsán, az Észak-Békés Térség nyugdíjasaival 
közösen pavilon avatáson, és Kulturális Találkozón vettünk részt. 
2-án Cserkeszőlőn az Országos Nyugdíjas Találkozón fellépett a 

klub népdalköre valamint tánccsoportja, nagy sikert arattunk. Egy 
tartalmas, fürdőzéssel egybekötött nappal lettünk gazdagabbak.

KÖSZÖNET azon tagoknak, akik szabadidejüket feláldozzák a 
próbákon való részvételért, hogy sikeresen szerepeljünk a rendez-
vényeken.

Himer Imréné, elnök

AZ ARCO KAMARAZENEKAR 2019. ÉVI HANGVERSENYE
A budapesti Arco Kamarazenekar zenészei június 1-jén, szom-

baton este a református templomban felejthetetlenül szép hang-
versenyt adtak. Béres János tiszteletes úr és Valánszki Róbert 
polgármester úr röviden köszöntötték a zenekar tagjait, s a vendé-
geket, valamint megköszönték mindazok segítségét, akik a hang-
verseny megvalósítását valamilyen módon támogatták, segítették.

Victor András karmester – szokásához híven – most is érdekes-
ségeket árult el minden zenemű előtt a zeneszerzőkről (Arcangelo 
Corelli, Joseph Haydn, Ottorino Respighi, Scott Joplin, George 
Gershwin, George Cobb, Weiner Leó), s a korról, amelyben al-
kottak. Megtudtuk például, hogy a ragtime egyik legfőbb jelleg-
zetessége a hangsúly szokatlan helyre (az ütem utolsó hangjára) 
kerülése, s egyik legismertebb alakja Scott Joplin volt.  

A zenészek játéka most is nagy örömet szerezett a hallgatóság-
nak. Jó volt találkozni ismerősökkel, barátokkal, komolyzenét 
kedvelőkkel.

Köszönjük a támogatók segítségét:
• Dévaványa Város Önkormányzata (anyagi támogatás)
• Református Egyházközösség (helyszín biztosítása)
• Dévaványai Vadásztársaság (szállás)
• Ladányi Mihály Könyvtár (plakátok elkészítése)

• Saly Sándorné és családja (szervezés, vendéglátás)
• Ramóna étterem (szombati vacsora)
• „Arco Zenekart Kedvelők Dévaványai Baráti Köre” (Váradi 

Andrásné, Horváthné Balogh Éva - sütemények készítése)
A jövő évben 25 éves lesz az Arco Kamarazenekar. Bízunk benne, 

hogy a jubileumi koncertkörút egyik színhelye Dévaványa lesz. 

Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (szervező)
Saly Erika

MÁJUSBAN IS SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTÜNK
Csaba Ignácné, 2019. május 5-én ünnepelte 90. születésnapját, 

s e jeles nap alkalmából Mile Lajos alpolgármester úr köszöntöt-
te fel az ünnepeltet az otthonában, szerettei körében.

Csaba Ignácné, született Petrovszki Ilona 1929. május 5-én 
Kondoroson látta meg a napvilágot. Gyermekéveit szülővárosá-
ban élte, majd általános iskolai éveit is ebben a községben töltöt-
te. Fiatalon ismerkedett meg Csaba Ignác dévaványai termény-
kereskedővel, akivel 1953. október 18-án házasságot kötöttek. 
Férjével 64 évig boldog házasságban éltek, mígnem 2016-ban 
Ignác bácsi elhunyt. Házasságukból két gyermekük született, Ig-
nác és János. Ica néni háztartásbeliként dolgozott, melyben sze-
retettel nevelte gyermekeit és támogatta őket céljaik elérésében. 
Ignác fi a asztalosnak tanult, János fi a autószerelőnek. Mindkét 
gyermeke saját családi vállalkozással büszkélkedhet, Ignác 35 

évig bútorkereskedőként dolgozott feleségével, majd sajnálatos 
módon rövid betegségben 2017-ben elhunyt. János fi a feleségé-
vel gazdasági boltot üzemeltet.

Ica néni egészségének köszönhetően aktívan tölti nyugdíjas 
éveit. Napjait lakása karbantartásával, varrással, kézimunkával, 
sütéssel, főzéssel tölti el. Mindezek mellett büszkén tölti el a tu-
dat, hogy 5 unokával és 8 dédunokával ajándékozták meg gyer-
mekei, unokái.

Kívánunk neki boldog születésnapot, további jó egészséget és 
szeretetben eltöltött kellemes közös éveket családja körében!

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház dolgozói
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2019. ÉVI EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT KREATÍV PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrá-
rminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezet-
védelmi kampányához csatlakozva, „Sétálj velünk!” cím-
mel rajz-, fotó- és csoportos kreatív pályázatot hirdet.

A pályázat témája:
A 2019. évi Európai Mobilitási Hét szlogenje, a „Sétálj 

velünk!” a gyalogos közlekedési lehetőségek sokféleségére 
hívja fel a fi gyelmet. 

A különböző közlekedési módokat okosan megválasztva 
hamarabb eljuthatunk a célállomásra. Emellett érdemes be-
iktatni a gyaloglást a mindennapi közlekedésünkbe is. Tes-
tünk 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-hosszabb távokat gyalog megté-
ve a városban sok új élménnyel gazdagodhatunk. Jobban 
odafi gyelhetünk egymásra, a gyerekekre, az idősekre vagy 
a mozgásukban korlátozottakra. Élvezhetjük a közparkok, 
sétányok nyugalmát, jó levegőjét, a játszóterek vidámságát, 
akár kutyánkat is magunkkal vihetjük. 

Azok a települések, ahol kényelmesen és biztonságosan 
lehet sétálni, ahol az egyéni járműhasználat miatt nem ala-
kulnak ki torlódások, vonzóbbak is egyben, és jobb élet-
minőséget biztosítanak. Bizonyított, hogy napi 25 perc in-
tenzív gyaloglás akár hét évvel is megnövelheti az ember 
élethosszát.

A beküldendő pályázati anyagok mutassanak be valós 
vagy elképzelt ideális lehetőségeket egy gyalogosbarát tele-
pülésre. Ábrázolják azt, hogy a séta hogyan segíti elő ter-
mészetes és épített környezetük védelmét és a saját egészsé-
gük megőrzését. A pályázati alkotások mutassák be, hogy a 
településeken belül rövidebb-hosszabb távolságokat is meg 
lehet tenni az egyéni autóhasználatot mellőzve, egyéb köz-
lekedési módok igénybe vételével, akár sétálva vagy kerék-
pározva. A művek hívják fel a fi gyelmet a környezetünkre 
és az egészségünkre gyakorolt kedvező hatásokra, pozitív 
élettani következményekre is.

Nevezési kategóriák:
a. rajz
b. szabadon választott, kreatív alkotás 
c. fotó

Egyéni korosztályok:
1. óvodás
2. általános iskola, 1-2. osztályos

3. általános iskola, 3-4. osztályos
4. általános iskola, 5-8. osztályos
5. középiskolás
6.  felnőtt

Minden nevezési kategóriában külön díjazzuk az aláb-
bi csoportok legjobbjait: 

a) óvodás korcsoport
b) iskolás korcsoport 
c) felnőtt korcsoport 
d) családi alkotások

A pályázatra a határon túli alkotók pályaműveit is várjuk. 
További feltételek: 
Rajz kategóriában egy alkotó kizárólag egyetlen alko-

tással pályázhat.
Rajzpályázati kategóriának számít a ceruza, zsírkréta, 

fi lctoll, grafi t, pasztell, festék alapú anyagok használatával 
készült pályamű. A rajzokat nem szükséges képkerettel el-
látni. Javasoljuk, hogy a nevelési–oktatási intézmények a 
gyermekek pályázatait összegyűjtve küldjék el.

Szabadon választott kreatív alkotás: a felsorolt rajzesz-
közökön kívüli anyagok, például fa, papír, műanyag, ragasz-
tóanyag stb. felhasználásával, vagy ezek rajzeszközökkel tör-
ténő kombinációjával készült pályaművek. 

Kérjük, hogy a rajzok és a kreatív alkotások esetén a pá-
lyázati munka hátuljára ragasztással (nem eltávolítható 
módon) helyezzék el az olvashatóan kitöltött pályázati adat-
lapot. A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, a pályá-
zattal egyidejű megküldése esetén minősül érvényesnek 
a pályázat beadása. Hiányosan kitöltött adatlap a pályá-
zatból való kizárást vonja maga után.

Kérjük, hogy a pályázat témájának azonosítása érdekében 
feltétlenül adjanak saját címet az alkotásuknak, és ezt a 
címet adják meg az adatlapon is. Nem a pályázati kiírás 
szerinti cím megismétlését, hanem az alkotás egyedi/
megkülönböztető címét várjuk!

Fotó kategóriában egy pályázó legfeljebb 3 db digitális 
vagy digitalizált JPG formátumú felvételt küldhet be. A 
kép mérete nem haladhatja meg a 3 Mb-ot.

Minden felvétel fi le-neve a pályázó családneve és keresz-
tneve és a kép rövid (egy-két szavas) címe. A küldemény 
terjedelme ne legyen nagyobb, mint 10 Mb. Nevezni lehet a 
pályázati témához kapcsolódó valós életképekkel, de meg-
engedett a technikai alkalmazásokkal, digitálisan összevá-
gott fantázia-fotóalkotás is. 

Az alkotásokat elektronikusan lehet benyújtani az alább 
megadott e-mail címre. Kérjük, hogy a pályázati anyag mellé 
csatoltan küldjék meg a kitöltött pályázati adatlapot is.

A pályázatokat az alábbi címekre eljuttatva lehet elkül-
deni:
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2019. ÉVI EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT KREATÍV PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Postai úton (rajz és kreatív alkotások) levélküldeményként

Innovációs és Technológiai Minisztérium 
„Európai Mobilitási Hét” pályázat
1440 Budapest, Pf. 1.

Postai úton (kreatív alkotások) csomagküldeményként
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
„Európai Mobilitási Hét” pályázat
1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Elektronikus úton (fotók)
emhfotopalyazat@itm.gov.hu e-mail címre 
Pályázati határidő:
A pályázatok postára adási vagy e-mailen történő bekül-

dési határideje: 2019. július 15. 24:00
A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem 

tudja fi gyelembe venni.
Díjazás, jutalmak, eredményhirdetés: 
Az alkotásokat szakmai bírálóbizottság véleményezi, 

amely a megadott kategóriákban korcsoportonként hirdet 
győzteseket. A legsikeresebb művek alkotóit a miniszté-
riumok és a támogatók által felajánlott díjakkal jutal-
mazzuk. A fődíjakon túl, a bírálóbizottság döntése alapján 
további értékes különdíjak találnak majd gazdára. 

Az eredményhirdetésre és a díjátadó ünnepségre az Eu-
rópai Mobilitási Hét ideje alatt (2019. szeptember 16-22.) 
kerül sor. A rendezvény pontos időpontjáról, helyszínéről 
és további részleteiről a díjazott alkotókat és a nevelési–ok-
tatási intézményeket a későbbiekben tájékoztatni fogjuk. 

A bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pá-
lyaművek értékelésekor, amennyiben egyes korcsoportok-

nál nem érkezik megfelelő számú pályamű, korosztályokat 
és kategóriákat összevonjon, vagy más díjazási módokat 
állapítson meg. 

A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendez-
hetnek. A pályázat beküldésével a pályázó vagy kiskorú 
pályázó esetén annak törvényes képviselője hozzájárul 
ahhoz, hogy a pályamű nyilvánosság előtt, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium internetes felületein, kiad-
ványaiban megjelenjen az alkotó nevének és életkorának 
feltüntetésével. 

A pályázat beküldésével egyidejűleg a pályázó – kiskorú 
esetén törvényes képviselője – hozzájárul személyes ada-
tainak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (GDPR rendelet) szerinti kezeléséhez, melyet az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium közös adatkeze-
lői végeznek a rendelet 5. cikkében megfogalmazott elvek-
nek megfelelően a rajz-, fotó- és csoportos kreatív pályázat 
megvalósítása érdekében.

A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza. Előzetes 
egyeztetés után az eredményhirdetést követően 2019. no-
vember 30-ig átvehetők az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási 
Főosztályán (Budapest III. kerület, Árpád fejedelem útja 
79.).

A pályázat koordinátorainak elérhetősége és további 
információk a www.emh.kormany.hu weboldalon talál-
hatóak. 

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES GYEREKEK!
A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Művészeti iskolai ünnepélyes 
tanévzárójának időpontja módosulásra került.

A tanévzáró időpontja: 
2019. június 24. (hétfő)

17:00 óra.

Helyszín: Művészeti Iskola 
– Színház terem (Dévaványa, 

Gyöngy u. 6-8.)

Mindenkit várunk
sok szeretettel!

DÁMK LADÁNYI MIHÁLY
KÖNYVTÁR HÍREI

Nyitott műhely következő alkalma:
Június 17. hétfő 17 óra

Szeretettel várunk mindenkit kötetlen beszélgetésre.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A gyermekkönyvtár Olvasólámpa programjának
értékelése. Az elmúlt negyedévben

feladatlapokat leadó olvasók jutalmazása.
A második negyedévben a

legszorgalmasabb olvasónk:
Szabó Amanda 4/a osztályos tanuló

Gratulálunk!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Baba-mama klub
Június 19. szerda 9 óra

Várjuk a babákat és az anyukákat!
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ÓVODAI NYÁRI ÜGYELET

ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

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 a óvóda valamennyi dolgozója 

Kedves Szülők!

Iskola-előkészítő csoport indul
a Szügyi Déniel Református Iskolában.

Az iskolába nem engedett, 6. életévet betöltött 
tanköteles gyermekek számára iskolai tanulmányaik 

megkönnyítéséért.

Érdeklődjenek bizalommal személyesen
a Vörösmarty u. 2. sz. alatti iskolatitkárságon,

vagy a 06/20-243-5396 telefonszámon.
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TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT HÍREI
A szolgáltatás tartalma:

A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének se-
gítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett 
a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

Fogyatékkal élők számára szolgáltatásaink:

A fogyatékkal élő emberek önálló életvitelének segítése, 
megkönnyítése. 

Alapvető személyes szükségleteket kielégítő szolgáltatások-
hoz való szállítás pl. közintézményekhez, közösségi helyekre.
A szállítást Volkswagen Caddy gépkocsival történik, mobil-
rámpával, elektromos kerekesszék szállítására is alkalmas 
4+3 pontos rögzítéssel rendelkezik.

Szociálisan rászorultként igénybe vehetik felnőttek és 
gyermekek egyaránt, ha:

- Mozgássérültek

- Látássérültek (vakok és gyengén látók)

- Hallássérültek (siketek és nagyot hallók)

- Értelmi sérültek

- Autisták (pervazív fejlődési zavar)

- Halmozottan sérült személyek

Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve 
a törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem be-
nyújtása az intézmény vezetőjénél történik. Ha az ellátást 
igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője 
terjesztheti elő.

Személyi segítés: 120 Ft/óra

- gondozás

- készségfejlesztés

- felügyelet, kísérés

- háztartási segítségnyújtás

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászo-
rult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének
30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő 
szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.
(1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról 116. §)
Személyi szállítást vállalunk szabad kapacitás terhére szo-
ciálisan nem rászorult személyek esetében is.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybevevőket, hogy minden 
esetben szerződéskötés szükséges a szolgáltatások új igény-
bevevőivel, ezért a személyi szállítás vagy személyi segítés 
igényét előzetesen néhány munkanappal jelezni szívesked-
jenek személyesen vagy telefonon.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Gaál Marianna szolgálatvezető

Dévaványa, Eötvös u. 44.sz.

Ügyfélfogadás: H-P: 8-12

VAGY IGÉNY- SZÜKSÉG ESETÉN
OTTHONÁBAN FELKERESSÜK!

(Család-és Gyermekjóléti Szolgálat épületében)

66/483-010 vagy 06-20/770-7315.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyitva tartása:

 délelőtt délután

Hétfő: 8:00 - 11:30 szünetel

Kedd: szünetel 12:30 - 16:30

Szerda: 8:00 - 11:30 12:30 - 16:30

Csütörtök:                            szünetel

Péntek: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00

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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KIRÁNDULÁS

2019. május 14-én a 10. A és a 9. 
A osztály tanulói közös kirándulá-
son vettünk részt Gyulán.

 Alkalmunk volt megmutatni lo-
gikai képességünket a szabaduló 
szobában. Együtt gyönyörködhet-
tünk a vár és az Almássy kastély 
nyújtotta látványban, betekintést 
nyerhetünk az akkori emberek 
életébe.  Noha a rossz idő miatt a 
kalandparkba nem jutottunk el, de 
így is mindenki jól érezte magát. 
Mindnyájan egy jó élménnyel gaz-
dagabbak lettünk.

Nagy Ákos Imre 10. A

KIRÁNDULÁS, KIRÁNDULÁS

Május 9-i tanítás nélküli munka-
napunkat tanulmányi kirándulással 
töltöttük. Csodálatos barlangtúrán 
gyönyörködtünk a jósvafői csepp-
kőbarlang érdekes képződménye-
iben. A fi nom ebéd után a 2013-
ban felújított edelényi kastélyban 
tekintettünk meg egy 25 perces 
3D-s fi lmet Lieb Ferenc festőről 
és a kastély lakóiról. Amit láttunk, 
annak a gyakorlati  hasznosítása is 
megtörtént:  az élvezetes  tárlatve-
zetésnek  köszönhetően betekintést 
kaptunk az épület -és a Forgács 
család történetébe.

Köszönjük a GySZC vezetőségé-
nek és a szervezőknek ezt az élmé-
nyekben gazdag napot!

Schwarcz Júlia

SZÉPSÉGSAROK A SÉRÜLT 
FIATALOK BÉKÉS MEGYEI 

TALÁLKOZÓJÁN

Meghívást kaptunk a sérült gye-
rekek ötödik megyei találkozójá-
ra. Mi fodrászok, nagy örömmel és 
izgalommal fogadtuk a meghívást, 

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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hiszen szebbé tehettük a gyerekek 
napját egy kis szépítkezéssel. Kiala-
kítottunk egy szépségsarkot, ahol 
fontunk, frizurákat készítettünk, 
sminkeltük és körmöt festettünk, 
valamint egy kis bemutató kiállítás-
sal készültünk. 10-en mentünk ok-
tatóinkkal együtt, de minden kézre 
szükség volt, majdnem kevésnek is 
bizonyultunk, hiszen olyan sokan 
voltak a szépülni vágyók. Kicsit 
félve indultunk el, mivel nem tud-
tuk, hogy mi vár ránk, de a sérült 
emberek arcán látva a felhőtlen bol-
dogságot, amit egy-egy frizurával 
és egyéb szépítkezéssel okoztunk 
számukra, ezáltal a félelmünk pilla-
natok alatt elszállt. A felhőtlen hála, 
öröm és boldogság láttán mi is fel-
töltődtünk. Olyan szeretetben volt 

részünk, amit még más bemutató-
kon nem tapasztalhattunk soha. 

Már meghívást kaptunk a kö-
vetkező ilyen rendezvényre, amit 
nagy örömmel elfogadtunk és vár-
juk, hogy újra ott lehessünk, ha 
pici aprósággal is, de szebbé tehet-
jük a napjaikat. 

Malomsoki Naomi
1/13 tanuló

ISMÉT A BÉKÉSCSABAI
SZÍNHÁZBAN

A Kollégista tanulókkal ebben a 
tanévben is ellátogattunk a békés-
csabai Jókai Színházba. 

Miközben jókat nevettünk, 
meggyőződhettünk róla, hogy még 
a legnehezebb élethelyzetből is 
ki lehet kerülni. Csak akarni kell. 
Mindenki jól érezte magát.

Borsós Mária, nevelőtanár

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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Dévaványa a második helyre sportolta
magát a Kihívás Napján

Az idei évben is kiemelkedően sikeres ,,Kihívás Napját” 
tudhatunk magunk mögött az időjárási viszontagságok elle-
nére is. Ezúton szeretnénk megköszönni az aktív részvételt 
a lakosság részéről, hiszen nagyon sokan kapcsolódtak be az 
idei programokba. Különösen nagy öröm számunkra, hogy 
a településkategóriánkban ismételten dobogós helyezést 
értünk el, hiszen Dévaványa város második helyet tudhat 
magáénak!

A napot Laskainé Kiss Alexandra közösségszervező nyi-
totta meg a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola udvarán, amit közös torna követett. A dé-
lelőtt folyamán párhuzamosan folytak a sportprogramok az 
iskolai és óvodai helyszíneken. A mozgalomhoz csatlakoz-
tak a Margaréta Idősek Otthonának a lakói, az Őszi Napfény 
Nyugdíjas Klub tagjai is, továbbá a Dévaványai Strandfürdő 
is várta egész nap az úszni vágyókat. A délután folyamán 
egészségügyi szűréseket vehettek igénybe a település lakosai: 
egy modern, szakorvosokkal és orvosi műszerekkel ellátott 
szűrőbusz várta őket a park előtt, továbbá a Rákellenes Liga 
és a Plazma Center is tájékoztatást adott az arra járóknak. A 
délután további részében a Ványai Ambrus Általános Isko-
la és AMI Körösladányi utcai tornatermében folytatódtak a 
programok, ahol 14 órától Jóni Máté az EXATLON HUN-
GARY szereplője, kétszeres K1 világbajnok tartott interak-
tív előadást a gyermekek számára, őt követte Takács Erika, 
aki zumbát tartott, majd bemutatkoztak a Dévaványai Spor-
tegyesület szakosztályai: tornászok, mazsorettesek. 

Az időjárás tekintetében is valódi Kihívás Napja volt, ám 
városunk ismét bebizonyította, milyen aktív közösség mun-
kálkodik a sporttevékenységek népszerűsítése és végzése te-
rén. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett és állta a sarat! 

Csobbant a család-
VI. Városi Családi és Gyermeknap

2019. május 25-én egy szuper délutánt tölthettek el a gyer-
mekek a családjuk körében a Dévaványai Strandfürdőben.

A rendezvény 14 órától nyitotta meg kapuit ahol, Valánsz-
ki Róbert polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, majd 
elmondta, hogy milyen fontosnak tartja a városvezetés, 

hogy egy olyan programot is biztosítsunk a város lakossága 
számára, amely a gyermekek és családok kikapcsolódására, 
szabadidejük értékes eltöltésére kínál alternatívát. 

A délután folyamán programokban bővelkedhetett min-
denki, aki kilátogatott az ingyenes rendezvényre: a szín-
padon FiziMiska bábelőadásában Afrikába kalauzolta el a 
gyermekeket, majd a Tücsökzenekar interaktív zenés-tán-
cos mókával mozgatta meg a bekapcsolódókat.  A színpadi 
programok mellett lehetőség volt arcfestésre, csillámteto-
válásra, óriásbuborékozásra, felelevenedtek a régi mesék 
szereplői a Retro Mesék Élményjátszóján, továbbá számta-
lan felfújható eszköz várta a csúszni, futni, ugrálni vágyó-
kat: Csúszóaréna, Gladiátor Aréna, Bungee Run, Légvárak, 
Dunk Tank. A szülőknek is készültünk kikapcsolódási for-

mákkal: az anyukák részére masszázst ajánlottunk, az apu-
káknak sör curlinget.  Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a 
fi gyelmet a környezetvédelemre és az egészségtudatos élet-
módra: így ÖKO játszóval és kiállítással készültünk, ahol 
próbára tehették az érdeklődők tudásukat a különféle anyag 
lebomlási idejét tekintve, illetve a szelektív hulladékgyűjtést 
is gyakorolhatták. Rendezvényünkre a Dévaványai Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum is kitelepült, hiszen meghirdetett 
rajzpályázatuk kiállítás megnyitóját is itt tartották, illetve a 
díjak is itt kerültek átadásra, Mile Lajos DKEF elnök által. 

Bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a kedvére valót, 
és kellemesen töltötte a délutánt!

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Műveődési Ház közösségszervező munkatársai

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Fo
tó

: A
m

br
uz

s-S
za

bó
 Jó

zs
ef

Fo
tó

: A
m

br
uz

s-S
za

bó
 Jó

zs
ef



Dévaványai Hírlap - 17. oldal

Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyez-
tető Fóruma ( továbbiakban: DKEF ) a kábítószer-probléma 
visszaszorítása érdekében végzi munkáját, immáron négy 
éve a településen. A DKEF fő célja, hogy a Dévaványán 
működő többi oktatási és civil szervezettel együttműköd-
ve érzékennyé tegye a helyi közösségi színtér minden sze-
replőjét a drogprobléma hatékony kezelése iránt, továbbá a 
fi atalságot és a családokat fenyegető szenvedélybetegségek 
azonosítását, a fi gyelemfelkeltést és a közös cselekvésre bí-
rást ösztönzi.

A DKEF tagjai közé tartoznak a helyi oktatási intézmé-
nyek képviselői, vezetői, a helyi rendőrőrs munkatársai, 
illetve a közművelődési intézményekben dolgozó közös-
ségszervező munkatársak, így a város minden társadalmi 
szegmenséből jelen vannak olyan szakemberek, akik a min-
dennapi munkájuk során találkoznak a DKEF által megcél-
zott, a lakosság egészét érintő szereplőkkel, eredményesen 
vonják be a fórum tevékenységébe, programjaiba azokat. 

A DKEF hatékony munkáját nagymértékben meghatá-
rozza, az elmúlt években is sikeresen megpályázott, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiírt, a ,,Kábítószer 
Egyeztető Fórumok (KEF) működési feltételeinek biztosítá-
sára, és programjainak támogatására”  kiírt pályázati lehe-
tőség. 

A DKEF ismét sikeresen pályázott a fent említett lehető-
ségen, így most is rendkívül tartalmas, magas színvonalú, 
preventív célú szakmai nappal készültünk mind a diákok, 
mind a lakosság részére. Az idén a pozitív függőségeink, 
a pozitív út került középpontba, hiszen fel kell hívnunk a 
felnövekvő generációk fi gyelmét arra, hogy a krízishelyzet-
ből, vagy más negatív hatások okozta helyzetekből mindig 
van pozitív kiút. Lehetőségünk volt a pályázati forrásnak 
köszönhetően arra, hogy idén két oktatási intézménybe is 
szervezzünk szakmai előadásokat. Az első alkalommal a 
GYSZC Dévaványai Tagisoklájában láttuk vendégül ápri-
lis 17-én a Nagyszénási Rehabilitációs Intézet rehabilitáció 
alatt álló két ellátottját és szakmai kísérőiket, akik az intéz-
ménybe már szinte hazajárnak. Az előadás a megszokott 
módon megdöbbent csendben zajlott, majd az előadások 
végén nyilvánosan és négyszemközt is tehettek fel kérdése-
ket. A korábbi előadások után is azt a visszajelzést kapta a 
DKEF, hogy hatékonyak ezek az előadások, mert a fi atalok 
valódi, kézzel fogható képet kaphatnak a függőség világáról, 
s ezt sokkal célravezetőbbnek tartják mind a pedagógusok, 
mind a diákok és a DKEF tagjai is, hiszen az ,,életszagú” 
őszinteség sokkal inkább elgondolkoztatja a hallgatósá-
got. Az általános iskolásokhoz is a nagyszénási intézetből 
érkezett két másik előadó május 22-én, ahol két korosztá-
lyi bontásban (7. és 8. osztály) hallgathatták meg a diákok 

az őszinte beszámolókat és élettörténeteket. Az előadások 
után itt is megdöbbent arcokat láthattunk, és záporoztak a 
kérdések az előadók felé. 

Természetesen a megszokott rajzpályázat sem maradt 
el, melynek mottója: ,,Pozitív utakon!”.  Ahogy az koráb-
ban is említésre került a pozitív függőségek, a pozitív élet-
szemlélet került előtérbe a gyermekek alkotásain is. Az el-
múlt években csak papír alapú technikákkal dolgozhattak 
a fi atalok, ám az idén fontosnak tartottuk, hogy a digitális 
bennszülöttek generációja már digitális technikával is ké-
szíthessen pályamunkákat. Ebben a kategóriában érkezett 
digitális grafi ka és meglepő módon még diavetítés is. Közel 
100 pályamunkát értékelt a szakmai zsűri, majd a legjobb 
alkotásokat a 2019. 05. 25-én megtartott Városi Családi és 
Gyermeknap rendezvényen állítottuk ki és adtuk át a díja-
zásokat, melyet szintén a projekttámogatásból vásároltunk. 
Érdemes volt ceruzát ragadni mivel a támogatásnak kö-
szönhetően prémium minőségű rajzeszközökkel és digitális 
eszközökkel tudtuk jutalmazni a legjobb alkotókat. 

Laskainé Kiss Alexandra,  DKEF titkár

ÚJABB SIKERES SZAKMAI RENDEZVÉNYT BONYOLÍTOTT A DÉVAVÁNYAI 
KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM
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SALY ERIKA LEHOCZKY JÁNOS DÍJBAN RÉSZESÜLT

Saly Erika az Eszterházy Károly Egye-
tem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
pedagógiai fejlesztője idén megkapta az 
Erdei Iskola Egyesület által alapított Le-
hoczky János-díjat, mellyel minden évben 
környezeti nevelőket jutalmaznak elköte-
lezett szakmai tevékenységükért. Vele be-
szélgettünk hétköznapi örömökről, erdei 
iskoláztatásról, a természethez való visz-
szatalálásról.

A Lehoczky János-díjat az Erdei Iskola 
Egyesület adja évről-évre környezeti ne-
velőknek. A díj névadója azt vallotta, hogy 
a környezeti nevelés nem pusztán tudás 
átadása, hanem a gyerekek érzékenyítése, 
a környezet iránti attitűdjük fejlesztése. 
Beszéljünk kicsit arról, miért fontos ez az 
attitűd, azaz, hogy a gyerek ne csak puszta 
ismereteket kapjon, hanem érzelmileg is 
megváltozzon a hozzáállása!

Környezeti nevelőként azt vallom, az 
egyik legfontosabb feladatunk, hogy meg-
alapozzuk a gyerekek környezethez való 
pozitív érzelmi viszonyulását.  Környezeten 
nemcsak a természeti, hanem az épített és 
a társadalmi környezetet is értjük. Ezért is 
fontos, hogy minél többet menjünk ki az 
iskolából, fedezzük fel a körülöttünk lévő 
világot. Ez a városi környezetben is lehetsé-
ges. Lehet az utcán is gyönyörködni egy-egy 
betonrepedésből kinövő vadvirágban, lehet 
egy parkban is meghatározni az ott élő fá-
kat, cserjéket, madarakat, de lehet kisfi lmet 
is készítenünk a város jellegzetes épületei-
ről, vagy interjúzhatunk az ott élő lakókkal 
a helyi örömökről, problémákról, számol-
hatunk forgalmat stb. A kérdés, hogyan 
viszonyulunk ehhez a világhoz, a teremtett 
környezetünkhöz. Ha azt közvetítjük, hogy 
szelídek vagyunk, ha mintát mutatunk arra, 
hogy észrevesszük a „kicsi szépet” a környe-
zetünkben, s annak tudunk örülni, akkor a 
gyerekek szeme is jobban kinyílik rájuk. 
Ha megszeretünk, megismerünk valamit, 
kötődünk hozzá, akkor jobban megóvjuk, 
teszünk érte. Persze nemcsak az örömökre, 
hanem a problémákra is nyitottabbak lesz-
nek ezek a gyerekek. S ha azt is megmutat-

juk nekik, hogyan lehet megoldást keresni 
egy-egy adott problémára, akkor okkal re-
mélhetjük, hogy később is aktívan fognak 
cselekedni, környezetükért is felelős felnőt-
tek lesznek.

A lakóhelyünktől távolabb lévő természe-
ti környezetbe, több napra kivinni a gyere-
keket különleges alkalom, erre az egyik leg-
jobb megoldás az erdei iskoláztatás, aminek 
Lehoczky János úttörője volt. Azt szerette 
volna, hogy a gyerekek minél többet talál-
kozzanak a természettel a tanulás során. Az 
erdei iskola mai értelemben használt fogal-
ma is az ő nevéhez kötődik. Az erdei iskola 
az iskolai tanterv szerves része, olyan komp-
lex tanulásszervezési forma, ami nagyon tu-
datosan tervezett. Tanítási időben, az iskola 
székhelyétől eltérő helyszínre megyünk el a 
gyerekekkel, 3-5 napra. A nevével ellentét-
ben, nemcsak erdőben, de akár a pusztán is 
lehet erdei iskolázni! A természetben töltött 
3-5 nap nemcsak az érzelmi viszonyulást 
erősíti, hanem a gyerekek önállóságát, szo-
ciális képességeit is fejleszti. Ebben a na-
gyon felerősödött, szorosan egymásra utalt 
helyzetben kiderül, hogy ki, milyen „rejtett” 
területen értékes még, ki, hogyan viszonyul 
a másikhoz, kinek, mi a félelme stb.  A ta-
nulás itt nem tankönyvből történik, nem is 
tantárgyakhoz kapcsolódik – bár nagyban 
segítheti a tantárgyi célok elérését is –, ha-
nem az adott környezethez, helyszínhez 
igazodva,  nagyon sokfajta tevékenységet 
végezve, közösen felfedezve az adott te-
rületet, s egymást. Az erdei iskola akkor a 
leghatékonyabb, ha  már a tervezésbe is be-
vonjuk a gyerekeket, s együtt hangolódunk, 
készülődünk

Mennyire voltak aktívak a gyerekek az 
erdei iskola tervezése során?

Nagyon, hiszen ez egy értelmes kihívás, 
kaland a számukra! Minél gyakrabban van 
lehetőségük erdei iskolában részt venni, 
annál inkább motiváló a számukra a követ-
kező tanévben. Én például a kicsi elsősöket 
is bevontam a tervezésbe. Volt a tanterem 
falán egy rajzolt fánk, amit a tanév elejétől 
közösen „építettünk”. Ez volt az éves ter-
vünk. A lombkoronába írtuk fel az álmokat, 
a gyökérzetbe azt, hogy mire építhetünk, 
mi kell a megvalósításhoz. Néztük, hogy 
hogyan valósulnak meg  a céljaink. Ez óri-
ási motivációt jelentett a gyerekek számára. 
Ahogyan telt a tanév, egyre több program, 
javaslat megvalósult, s ott volt az erdei is-
kola is. Bevontam őket a részletek megter-
vezésébe: étrend összeállítása, milyen te-
vékenységek legyenek, hogy lehet eljutni a 
helyszínre, mit kell vinnünk, hogyan álljon 
össze a kiscsoport, ki kivel fog aludni stb. 
Ahogyan haladt az idő, úgy nőtt a gyerekek 
önállósága is! A negyedikesek már nagyon 

önállóak voltak. Mindig segítségül hívtuk 
a régi tanítványokat is (egyetemisták, már 
éppen munkába állók), akik mindig szíve-
sen jöttek csoportvezetőnek. Volt olyan régi 
tanítványom, aki szabadságot vett ki, hogy 
segíthessen, mert neki is akkora élmény volt 
egy-egy erdei iskola, hogy szerette volna lát-
ni a kisebbek örömét.  

Hogyan zajlott egy ilyen erdei iskoláz-
tatás?

Első és második osztályban a települé-
sünkhöz, Dévaványához közel, az Alföldön 
erdei iskoláztunk. Először egy parasztház 
kertjében megtanultunk sátrat állítani, sá-
torban lakni, sötétben lenni, teríteni, mo-
sogatni… Volt kemence, hívtunk péket, 
sütöttünk kenyérlángost, kenyeret. Második 
osztályban kerékpárt is vittünk, megtanul-
tunk biztonságosan biciklizni. Harmadik 
osztályban mindig egy hegyvidéki telepü-
lésen volt az erdei iskolánk, hogy az alföldi 
gyerekek érzékeljék a kunhalom és a domb, 
ill. hegy közötti különbséget. Negyedik év-
ben visszatértünk mindig az Alföldre, de a 
homokbuckák közé, vagyis a Kiskunságba. 
Az adott helyi környezet sokszempontú 
megismerése mindig is cél volt. Fontos kap-
csolatba kerülni az ott lakókkal is, így az első 
napon pl. egy településismereti játék során, 
vagy öröm-bánat térkép készítése közben 
megismertük az adott település értékeit, 
problémáit is. Feltérképeztük azt is, hogy 
mikor van nyitva az orvosi rendelő, a hely-
történeti gyűjtemény. Közben megtanultak 
a gyerekek pénzzel is bánni, s elszámolni, 
mert kaptak kiscsoportonként borítékban 
valamennyi pénzt, amiből vehettek fagyit, 
vagy édességet út közben, persze jól beoszt-
va a pénzt. Mindenkinek volt saját szere-
pe, feladata csoporton belül is (pl. mester, 
kincstáros, jegyző, fotós, időfelelős). Ezek 
a szerepek cserélődtek kiscsoporton belül. 
Az erdei iskola során megismertük az adott 
település, majd a környezete értékeit: pl. az 
öreg házak oromdíszeit, a legöregebb fát, a 
melegvizes kutat, a halastó madárvilágát, a 
szikes puszta növényeit, a csillagos égboltot. 
A gyerekek  tevékenyen, kooperatív módon, 
környezeti nevelési játékokon keresztül fe-
dezték fel mindig az adott élőhelyet (pl. ro-
varszelídítés, ökoháború, madárgyűrűzés, 
éjjeli túra, színgyűjtés, népdaléneklés, csen-
des séta, rejtőzködés, versírás, vízvizsgálat). 
Rengeteg élményünk volt, miközben per-
sze szinte észrevétlenül ismereteket is sze-
reztünk, amire később nagyon jól lehetett 
építeni. . A csoportok ügyeletes teendőket 
is elláttak (terítés, mosogatás, esti pásztor-
tűzhöz rőzsegyűjtés), naponta más-más kis-
csoporté volt a feladat. Ez nekik mind ko-
moly játék, élmény volt. Értelmes kihívások 
sorozata. Az erdei iskoláztatásban hatalmas 
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SALY ERIKA LEHOCZKY JÁNOS DÍJBAN RÉSZESÜLT
érték, hogy tanítási időben, több napon át 
élhetünk együtt a természetben, s a valóság-
ban látottak-hallottak alapján  tanulhatunk. 

Hogyan tanulnak a gyerekek az erdei 
iskolában?

Szinte észrevétlenül. Élményeken át. Főleg 
tapasztalati úton. Rengeteg kérdésük van, 
sok mindent megfi gyelnek.  Sokkal hatéko-
nyabban, s élvezettel „tanulnak” ilyenkor, 
ami nem is hasonlítható össze azzal, ami-
kor tanteremben ülnek, egy adott tankönyv 
előtt, s kép és szöveg alapján próbálják 
„megtanulni”, pl. mi a különbség a bükk- és 
a tölgyerdő között, vagy milyen is egy forrás. 
. A cél kisiskolás korban persze leginkább az 
érzékenyítés, a természet megszerettetése, a 
tapasztalatok gyűjtése. Sok olyan játék, tevé-
kenység van, aminek az a célja, hogy a gye-
rek megfi gyelje, megszeresse a környezetét. 
Pl. hajoljon le egy növényhez, nézze meg, 
rajzolja le! Szelídítsen meg egy lepkét, vagy  
egy rovart, engedje, hogy a tenyerére más-
szon! Élje bele magát egy hangya helyébe, 
beszéljen helyette! Feküdjön le a fűbe, hem-
peregjen a homokbuckán! Aludjanak a bát-
rabbak szabad ég alatt! Volt olyan kisgyerek, 
akinek a lábán felszaladt a gyík, s ő rezze-
néstelen arccal tűrte, hogy a válláig fusson… 

Eszembe jutott egy kicsit személyesebb 
példa. Én ugyan természet közelben nőt-
tem fel, de van egy jó barátom, aki saját 
bevallása szerint gyerekkorában maxi-
mum galambbal találkozott, mint vadon 
élő állattal. Azonban úgy hozta a sors, 
hogy madarász lett a férje, és felnőtt ko-
rában döbbent rá, hogy több a világ, mint 
a városi környezet. Sokkal tágabb. Őt kul-
turális sokként érte a természettel való ta-
lálkozás. A gyerekek is kapnak kultúrsok-
kot, megdöbbennek az első találkozáskor? 

Megfi gyelhetjük, hogy sajnos fokozato-
san elidegenedünk a természettől. Ez már 
vidéki gyerekeknél is tapasztalható. A tan-
termi tanulás, a lakásban játszás, a kütyü-
zés már ott is teljesen a hétköznapok része. 
Hiába van kertjük, felmentjük őket a kerti 
munka alól, „megmentjük” őket a hideg 
vagy eső elől, még ha kimennének, akkor 
sem engedjük ki őket ilyenkor. Biztonság-
ban akarjuk tudni a gyerekeinket – hiszen 
már mi magunk, szülők is elidegenedtünk a 
természettől, nem ismerjük, félünk „tőle” –, 
s inkább engedjük a kütyüzést. Környezeti 
nevelőként azonban arra törekszünk, hogy 
lehetőleg a kütyüt okos célra, a környezet 
fölfedezésére használják (pl. online elérhe-
tő határozók, GPS). Volt, hogy erdőjárás 
közben tabletet adtunk a gyerekek kezébe, 
és azzal tudtak fotókat készíteni, majd az 
iskolában honlapot fejlesztettek. Feltették a 
honlapra a képeket és a vizsgálati eredmé-

nyeket, s utána elemezték azokat.
Minél gyakrabban ki kellene mennünk a 

tanteremből, az iskolából, fel kellene fedez-
nünk a közvetlen környezetünk örömeit, 
bánatait, s erre kellene építenünk a tanu-
lást… Lelkileg is sokat jelent a szabadban, 
természetben töltött idő. Ráadásul ez segít 
abban, hogy később összefüggéseiben lás-
suk a világot, megértsük ezt a nagyon érzé-
keny, bonyolult rendszert. Ezért feladatunk, 
hogy tudatosan tervezzünk olyan alkalma-
kat, amikor a természetben, a természetről 
tanulunk. Mindegy, hogy a Dunaparton, a 
parkban, vagy az utcán, esetleg egy iskola-
kert művelése során. 

A régi tanítványokon látom, hogy most is 
„közük van” a természethez. Fontos nekik, 
s ha kell, tesznek is érte. A Zöld Szív Ifj ú-
sági Természetvédő Mozgalom is nagyon 
sokat tett a gyerekek érzelmi kötődésének 
kialakulásáért. A 30. éves találkozón is lát-
tam, hogy régi zöld szíves gyerekekből lett 
felnőttek miként vallottak a zöldszívessé-
gükről,  mit jelentett számukra a szelídségre 
nevelő módszertan, hogyan adták át gyere-
keiknek ezt a szemléletet. A természethez 
való érzelmi kötődés nagyon fontos, és örü-
lök, hogy ezt a kapcsolatot felnőttként sem 
veszítették el.

Milyen viszonyban van az erdei iskola a 
„hagyományos iskolával”?

Az erdei iskoláztatás a pedagógus számá-
ra is egy komplex tanulási folyamat, eltér a 
hagyományos tudásátadástól. Egy hagyo-
mányos tanórára felkészülsz. Az erdei isko-
lánál nem mindenre tudsz előre felkészül-
ni. A lényeg pont az, hogy egy folyamatot, 
egy utat járunk be a gyerekekkel, miközben 
folyamatosan tanulunk. Ez három-öt nap 
intenzív tanulást jelent, a legváltozatosabb 
módszerekkel, nagy rugalmassággal, ta-
pasztalatszerzéssel. 

Elsősorban alsó tagozatosokat és felső 
tagozatban inkább az 5-6. évfolyamosokat 
szokták erdei iskoláztatni. Középiskolában 
a hangsúly inkább az érettségire való fel-
készítésen van, pedig a terepi környezet ott 
is rengeteg mindenre alkalmat adna, de az 
a ritkább, amikor középiskolásokkal is el-
mennek erdei iskolázni. Az erdei iskoláz-
tatás nagyon jó komplex tanulásszervezési 
forma, minden korosztályban helye lenne. 
Ugyanolyan fontosnak gondolom, mint az 
iskolai projekteket, vagy a témanapokat, té-
maheteket, hiszen ezek az alkalmak sokféle 
kompetenciát fejlesztenek, s helyzetbe hoz-
zák a tanulókat, ahol releváns problémákkal 
foglalkoznak, s ahol a pedagógus inkább 
partner, mentor szerepben van, nem a tu-
dás átadója. A jövő iskoláját ebbe az irányba 
kellene terelni

A napokban elém került egy szalagcím 
az interneten, ami valahogy így szólt, a 
„Boldogság a fogyasztói társadalomtól tá-
vol, valahol az erdő közepén lakik”. Te mit 
gondolsz erről az állításról?

Teljes mértékben igaznak tartom. Erre sze-
rintem előbb-utóbb mindenki rájön, én ezt 
belül mindig így éreztem. Vidéken nőttem fel, 
ott is tanultam, szerényen éltünk, de minde-
nünk megvolt. Lelki gazdagok voltunk. Több 
generációs családban nevelkedtem, szüleim-
mel, nagymamámmal, két fi útestvéremmel 
együtt. Ha kamaszként berzenkedtem, az 
édesapám mindig azt mondta, hogy meg-
hallgatlak, de tegyél a megoldásért. Rendben, 
hogy panaszkodsz vagy nem érzed jól magad, 
de akkor mi a megoldás? Megtanultam meg-
oldásközpontúan gondolkodni. Nem volt 
autónk, mégis gyakran voltunk úton. Felül-
tünk a bicajra, kimentünk családostól sátraz-
ni a Hármas-Körös partjára. Vagy felültünk 
a vonatra, s úgy mentünk nyaralni. Minden 
évben elutaztunk valahová, ahol még nem 
jártunk, így bejártuk szinte az egész országot. 

Nem volt véletlen az sem, hogy én taní-
tó lettem. Kicsikkel akartam dolgozni. Az 
elfogadás is otthonról hozott érték volt szá-
momra. Az osztályomban ugyanúgy helye 
volt a cigány gyerekeknek, mint  az orvos 
szülők gyerekének.  Senkit sem ültettem a 
hátsó padba, eleve félkörben ültünk. Az ér-
tékeket egyformán közvetítettem minden 
gyereknek, minden szülőnek. Erdei iskolá-
ba is eljutott mindenki, mert fontos volt a 
közösségünknek az az érték, amit az erdei 
iskola jelentett. 

Akkoriban írtam a mindennapi örömei-
met is, mert voltak azért hullámvölgyek, s 
ilyenkor az segített. Volt, amikor nem vol-
tam abban biztos, jó helyen vagyok-e, ele-
get tudok-e tenni a világért egy kis vidéki 
iskolában. Ezért feljegyeztem a mindenna-
pi örömeimet, a hétköznapi csodákat. Ha 
beleolvasok, számomra bizonyíték, hogy a 
természetközelség valóban boldogabbá tesz. 

Mit jelent számodra, hogy megkaptad a 
Lehoczky János-díjat?

Nagyon meglepődtem. Eddig többnyire 
én ajánlottam másokat díjakra, és most én 
voltam az ajánlott. Felidéződtek az emlékek 
a tanítói éveimből, amelyek mostanában 
egyre jobban hiányoznak. Itt, az OFI mun-
katársaként talán nagyobb ráhatásom van a 
környezeti nevelés üzenetének a terjesztésé-
re, de hiányoznak az élmények, hiányzik a 
gyerekekkel közös tanulás, a valódi tettek, 
az erdei iskola világa, a gyerekekkel közös 
életem.

Forrás: http://tantrend.hu/
Fotó: Erdei Iskola Egyesület



Dévaványai Hírlap - 20. oldal

KEDVES OLVASÓINK! 
Júniusban ismét egy olyan napra -17-re - találtam, ame-

lyiken egyik híres írónk - Sütő András (Pusztakamarás, 
1927. jún. 17.) született, és ugyanezen a napon, ötven év-
vel ezelőtt halt meg Sinka István (1969. jún. 17.) a „Fekete 
Bojtár”.

Olvasásra ajánlom Sütő András írásait, különösen a szív-
re ható „Gyermekkorom tükörcserepei” című, önéletrajzi 
ihletésű elbeszéléseit.

Sinka István a Sárrét költője, Békés és Bihar balladás 
Fekete Bojtárja, a két háború között kibontakozó népi moz-
galom és a magyar irodalom kiemelkedő alakja volt.

Most az egyik legismertebb versének elolvasásával em-
lékezzünk rá.

ANYÁM BALLADÁT TÁNCOL

           Egyszer volt szép az anyám tánca,  
    mikor kendőjét gyepre hányta,  
    a Korhány vizénél, Pusztapándon,  
    s bokázó lába pásztortűznél,  
    öles apám örömére  
    szállt, mint illat a virágon.  
    De gyönyörű lábán víg fi gurát  
    eredő táncába ő se vitt,  
    csak mutatta ringó mozdúlattal  
    halálba járó őseit.  
    Mert ugyanaz sírt fel a fl ótán,  
    hogy meghaltak azok ima nélkül,  
    nagy szakállal, akasztófán.  
   
    S hajnaltájon, lengő szélben,  
    hogy fény nyíllott két nyárszemében,  
    elébe raktak tíz szál gyertyát,  
    hat másikat meg karikába.  
    Közöttük anyám ott sugárzott,  
    s kis csizmája lángot vert át.  
    Az ősi ritmust pásztorok fütyölték...  
    Kettő-kettő felállott szélrűl,  
    jelezve, hogy a csúfolt ős  
    szép feje most halálba révül.  
    S a holtak szemét, ahogy lezárták:  
    ezt a sirató, örök búcsút  
    a nyárfák alatt már öten járták.  

    Akkor meg, mikor sírt nyitnak,  
    közéjük lendült hatodiknak  
    apám is, kinek lépteit  
    úgy mérte az öt táncoló,  
    mint ki utolsó fordulattal  
    az egész műbe értelmet vitt...  
    Mikor a gyertyák porig égtek,  
    még anyám eljárta a végét:  
    egy szál virág körűl koszorút táncolt...  
    A juhászok meg már csak nézték,  
    hogy az égen hold ballag át  
    s csudálja nagy, fehér szemmel  
    anyám lábán a balladát.  

(1939)

Összeállította: 
Váradi Andrásné

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ÉVFORDULÓS SAROK
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Országszerte megemlékeztek és megemlékeznek a 100 
éve elhunyt nagy költőnkről, Ady Endréről.

Ehhez az eseményhez kapcsolódott a Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény és a múzeumbarátok köre.  
Rendhagyó módon rendeztük meg múzeumi gyermekfog-
lalkozásunkat. Nemcsak versekkel, hanem – mivel hozzá-
jutottunk Ady édesanyjának, az „Idesnek” a szakácsköny-
véhez – diós süteményeket is készítettünk.

A résztvevők rövid ismertetést hallhattak Ady Endréről, 
az édesanyjáról, aki szorgalmasan gyűjtötte a diós sütemé-
nyek receptjeit, valamint beszéltünk a dió hasznosságáról. 
Versek, találós kérdések, szólások, közmondások, népi –és 
ügyességi játékok szórakoztatták a gyerekeket, felnőtteket. 
Ezután a süteménykóstolás következett. Nagyon fi nomak 
voltak a különféle diós sütemények, és mindenkinek ízlett 
Ady kedvence, a non plus ultra is, rendezvényről  „édes 
emlékkel” térhetettünk haza.

Vidáman, jó hangulatban telt el a délután.
Meglepetésként Váradiné Diós Ilonkát ide illő módon 

egy diós pergelt tortával köszöntöttük, amit a jelenlévőkkel 
együtt közösen elfogyasztottunk.

 Köszönjük a segítőknek, a süteményt sütőknek: Balogné 
Kondacs Ritának,  Hímerné Jucikának, Sebestyénné Kati-
kának, Váradiné Ilonkának, Saly Sándornénak  és a gyere-
ket kísérő pedagógusoknak.

Örülünk, hogy felhívásunk meghallgatásra talált, sikeres 
volt a foglalkozásunk.

Köszönet mindenkinek, aki segítette a rendezvényünk 
megvalósítását.

A szervezők nevében: Balogh Aranka

ADY 100

JUTALOMKIRÁNDULÁS BUDAPESTEN
2019. május 9- én  budapesti kiránduláson vettek részt 

mindazok akik az idei Kazinczy –anyanyelvi verseny első 
helyezettjei lettek. A kirándulásra 14 gyermek és 6 felnőtt 
utazott azok közül a nyugdíjas pedagógusok közül, akik a 
versenyfeladatokat összeállították, javították, illetve a zsűri-
ben tevékenykedtek.

Első úti cél Budapesten a Petőfi  Irodalmi Múzeum meg-
tekintése volt. Állandó kiállítás: „Ki vagyok én? Nem mon-
dom meg…” - Petőfi  választásai.

„Az életpálya izgalmas döntéshelyzeteit, tipikusságát és sza-
bálytalanságait követhetjük nyomon: a szülői ambíciókat és 
elvárásokat, a kalandos tanulóéveket, a „kóbor” hivatásokat, a 
kiskatona, a vándorszínész hányattatásait, a házaséletre készü-
lő fi atalember dilemmáit. A kiállítás tengelye Petőfi  berobba-
nása a fővárosi irodalmi életbe: neki sikerül elsőként függet-
len írói egzisztenciát teremtenie. Az életművét tudatosan építő 
alkotót ebben segítette költői imázsa alakításához választott, 
akkoriban szokatlan eszközkészlete: öltözködése, feltűnő 
gesztusai, formabontó szerepversei. Az életút fordulópontjain 
olvashatók Petőfi  „kihágáslistái”, azok az állomások, amikor a 
társadalmi normáktól eltérően, különböző hivatalosságokkal 
ütközve egyedi, értékcentrikus tettekkel veszi kézbe sorsának 
irányítását váratlan, tragikusan korai haláláig.” 

Az iskolás korosztály és a felnőtt látogató számára egy-
aránt ajánlott kiállítás látványos, multimédiás eszközökkel 
hozza közel a korszak légkörét, szereplőit, a rendkívüli élet-
pálya fontos pillanatainak hangulatát.

A tárlatvezető a korosztályok számára olyan érdekesen és 
magával ragadóan mesélt, hogy az ott látottakat és hallot-
takat mindenki megértette, átélte azt az időszakot, amikor 
Petőfi  élt.

 Az egész napos csepergős időjárás miatt sajnos a szabad-
térre tervezett programot el kellett törölni, így helyette a 
mai fi atalok egyik kedvelt szórakozóhelyét, a pláza mozit 
látogattuk meg, s ott egy 3D fi lmet tekintettünk meg.

Kellemes hangulatban telt el a nap. Mindnyájan sok informáci-
óval, tapasztalattal és élménnyel gazdagabban tértünk haza.

Köszönjük a kiránduláshoz nyújtott támogatást: Dévavá-
nya Város Önkormányzatának, Dévaványai Múzeumpárto-
ló Alapítványnak, A Dévaványai Múzeumbarátok Körének, 
a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynek.

B. A.
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NAPOS ÉS ELŐNEVELT CSIRKE JEGYEZHETŐ!
Érdeklődni: Csontos Zsigmond
Dévaványa, Köztársaság u. 24.

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

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.

Tagai Attila és Rácz Dóra fi a Vince Jonatán,
Varsóczi Krisztián és Panyik Alíz lánya Hanna,
Kotálik József és Diós Szilvia fi a Huba,
Varju Árpád és Gyirán Barbara fi a Áron,
Tapodai Csaba és Bota Zsuzsa lánya Sára,
Kovács Adrián és Malomsoki Maura fi a Dante.

Születések:

Traktor TZ 4K 14B ELADÓ pótkocsival,
érvényes műszakival. Irányár: 850 ezer Ft.

Telefon: 30/360-2615

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

Azok a meleg júniusi napok,
  Amikor a gyerekek szabadok,
 Mikor én is megláttam a napot,
 A gabona learattatott, s a nyár,
 Szemtelenül bekopogtatott.

/Nagy Ilona: Hónapok - részlet/  
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SAKK
KISÚJSZÁLLÁS, RAPID VERSENY

Befejeződött a Körös Kupa Megyei Csapatbajnokság. 
Szarvassal közös csapatot indítottonk, mint az előző baj-
nokságban. A tavalyi ezüstérmes helyezést nem sikerült 
megismételni. Az idén a negyedik helyen végeztünk. A csa-
pat tagjai voltak: Fekete Ágnes, Rácz Imre, Fekete Albert.

NÉGY ÉVSZAK RAPID VERSENY, KECSKEMÉT
I. korcsoportos lány: 1. Balogh Bori
IV. korcsoportos lány: 3. Balogh Eszter
Felnőtt: 6. Fekete Albert

BÉKÉS MEGYEI DIÁKOLIMPIA, GYULA
I. korcsoportos lány: 2. Uhrin Léna
I. korcsoportos fi ú: 16. Dékány Attila

GÉNIUSZ-KWIZDA RAPID VERSENY, DEBRECEN
I. korcsoportos lány: 5. Uhrin Léna
II. korcsoportos lány: 2. Balogh Bori
IV. korcsoportos lány: 4. Balogh Eszter

II. PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN KUPA, ÖRKÉNY
2. Fekete Albert

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA, MISKOLC
I.korcsoportos lány: 3. Balogh Bori

NÉGY ÉVSZAK RAPID VERSENY, KECSKEMÉT
II.korcsoportos lány: 1. Balogh Bori
IV. korcsoportos lány: 2. Balogh Eszter
Felnőtt: 5. Fekete Albert

ORSZÁGOS KORCSOPORTOS RAPID BAJNOKSÁG,
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

I.korcsoportos lány: 1. Balogh Bori

HAJDÚ KUPA, DEBRECEN
II.korcsoportos lány: 2. Balogh Bori
IV. korcsoportos lány: 3. Balogh Eszter
Felnőtt: 6. Fekete Albert

VII. ORSZÁGOS BAPTISTA SAKK KUPA,
NAGYHALÁSZ

I. korcsoport: 1. Balogh Bori
IV. korcsoport: 2. Balogh Eszter
Felnőtt: 2. Fekete Albert

PARK KUPA MEGYEI KOROSZTÁLYOS
BAJNOKSÁG, GYULA

1. korcsoportos lány: 2. Uhrin Léna

II. VIRÁGOS CSEMŐ SAKKVERSENY
1. Fekete Albert

Fekete Albert

VÁLTOZATLAN FELTÉTELEK MELLETT ISMÉT
MŰKÖDIK SZEGHALMON A TÜDŐSZŰRŐ!

Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének dönté-
se alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a 
Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi Tüdő-
gondozóba.

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező 
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállíta-
ni. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló nélkül 
fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba kerül (me-
lyet a szűrés helyszínén kell fi zetni) és háziorvosi beutaló 
szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, lak-
címkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi 
szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!

Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06 66/371-796-os telefonszámon a 121-es melléken kérhet a 
Tüdőgondozótól.

Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közala-
pítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt 
polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100-as telefonszá-
mon a 129-es melléken.

Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdőszűrő-
vel történt telefonos egyeztetést követően minden jelentke-
zővel telefonon közöljük.

TÜDŐSZŰRÉS



Bajnoki címet ünnepelhetett a bajnokság végén a Déva-
ványai SE felnőtt csapata és a U19 ifj úsági csapat és má-
sodik helyet a Dévaványai SE II csapata.

DÉVAVÁNYAI SE ÉVZÁRÓ FOCI
JÚLIUS 15. SZOMBAT DÉLUTÁN!

A  IX.VÁROSNAPI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ
KUPÁRA NEVEZNI LEHET PAPP SÁNDORNÁL!

2019. május 4. szombat: 17:00
BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Okány KSK - Dévaványai SE 0 - 2 (0 - 2)

150 néző, játékvezető: Telek András.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs.  - 5 Kovács B. 10 Marton L., 20 

Szabó P. 9 Kéki Cs. - 16 Gubucz V. (19 Kató B. 54’), 8 Adamecz I., 4 
Bányai R., 21 Panyik F. (17 Papp D. 76’), - 11 Kisari T. (13 Szalai B. 
78’), 7 Kovács F., Csere: 24 Juhász Zs., Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Kovacs F. 35’, Panyik F. 40’.
Jók: Kurta L., Farkas F., Turcsek Sz., Kardos I., ill: Az egész csapat.
Bereczki Árpád: A végén magunknak tettük nehézzé a mér-

kőzést, a sok kihagyott helyzet miatt! Jó iramú mérkőzést teljesen 
megérdemelten nyertünk meg.

2019. május 11. szombat: 17:00
 BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS! 

Dévaványai SE - Csabacsűdi GYLSE  6 - 2 (2 - 1)  
170 néző, játékvezető: Kis Pál.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs.,  - 5 Kovács B., 10 Marton L., 3 

Pap Á., 6 Szabó E. (21 Panyik F. 46’), - 9 Kéki Cs., 8 Adamecz I., 4 
Bányai R., 11 Kisari T., (19 Barna T. 66’) - 17 Papp V. (16 Gubucz V. 
66’), 7 Kovács F. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Kéki Cs. 16’, Kisari T. 45+3’, 57’, 59’, Barna T. 76’, Pa-
nyik F. 87’, ill: Andrási A. 28’, Endrefalvi E. 80’, (11-es ből)

Jók: Az egész csapat,  ill:  Kasnyik D., Sovány P.
Adamecz István csapatkapitány:  Ezt a győzelmet szeretnénk az 

edzőnk születésnapjára felajálni! Hálásak vagyunk, hogy ilyen szur-
kolótáborunk van. Már látszik a fény az alagút végén.

2019. május 18. szombat: 17:00
BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Dobozi SE  2 - 0  (1 - 0)   

350 néző, játékvezető: Zahorán János.
Dévaványai SE: 97 Szász D.,  - 5 Kovács B., 10 Marton L., 20 

Szabó P., 6 Szabó E. (21 Panyik F. 53’), - 9 Kéki Cs., 8 Adamecz I., 4 
Bányai R., 11 Kisari T. (16 Gubucz V. 68’), - 17 Papp V., 7 Kovács F. 
(19 Barna T. 63’), Cserék: 22 Vastagh Zs., 3 Pap Á.,   Edző: Bereczki 
Árpád.

Góllövők: Kovács F. 17’, Kisari T. 65’.
Jók: Az egész csapat,  ill:  Pojendán Cs., Szarka Z., Lukucz I.
Bereczki Árpád: Élesebb legyél a késnél, harcosabb a szen-

vedésnél...

2019. május 25. szombat: 17:00
 BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS! 

Békéscsabai MÁV SE - Dévaványai SE 3 - 6 (1 - 3)    

80 néző, játékvezető: Juhász Lajos.
Dévaványai SE: 97 Szász D. (1 Sági B. 67’),  - 5 Kovács B., 3 Pap 

Á., 20 Szabó P., 6 Szabó E., - 9 Kéki Cs., 8 Adamecz I. (19 Barna T. 
25’), 4 Bányai R., 16 Gubucz V., - 21 Panyik F. (11 Papp D. 56’), 7 
Kisari T. (13 Kató B. 60’). Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Takács K. 32’, 88’, Avramucz D. 73’ (11-es ből), ill:  
Kisari T. 1’, 12’, Panyik F. 30’, Gubucz V. 56’, Papp D. 74’, Kéki Cs. 87’.

Jók: Takács K., Avramucz D.,  ill:  Bányai R., Kéki Cs., Gubucz 
V., Szabó E., Szabó P.

Bereczki Árpád: Közönségszórakoztató mérkőzésen, kissé tarta-
lékos csapattal is megérdemelten nyertünk. Köszönöm a szurkolók-
nak hogy ismét elkisértek bennünket.

2019. június 1. szombat: 17:00
BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE - Mezőberényi LE  9 - 2  (4 - 2)

240 néző, játékvezető: Kocsondi Bálint.
Dévaványai SE: 97 Szász D. (1 Sági B. 67’),  - 19 Kató B., 10 Mar-

ton L. (16 Gubucz V. 31’), 20 Szabó P., 9 Kéki Cs., - 11 Kisari T., 8 
Szabó E. (6 Papp K. 60’), 4 Bányai R., 21 Panyik F. (13 Papp D. 67’), 
- 7 Kovács F., 17 Papp V. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Kisari T. 7’, 11’, Kovács F. 9’, 72’, Szabó E. 29’, Panyik 
F. 50’, 57’, Papp D. 74’, Papp K. 84’, ill: Pálfi  R. 19’, Fazekas M. 27’ 
(11-es ből).

Jók: Az egész csapat, ill: Kanó B., Fazekas M.
Bereczki Árpád: Megérdemelt győzelmet arattunk még ilyen 

arányban is, méltóképpen búcsúztattuk a visszavonuló csapatkapi-
tányunkat Adamecz Istvánt. És 87 év után elhoztuk Dévaványára a 
megye 2 bajnoki címét.

DÉVAVÁNYAI SE II:

2019. május 4. szombat: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE II. - Kötegyáni FC  3 - 0  Játék nélkül!
Játékvezető: Szigeti Gábor.
Dévaványai SE II: 97 Szász D., - 21 Zsila P., 2 Takács F., 11 Pálfi  

J., 3 Meidinger J., 4 Szitás L., - 6 Szabó E., 19 Nyíri A., 7 Juhász P., 5 
Nagy Z., - 15 Pesztránszki F., 15 Hegedűs Zs., 14 Tagai A.,  Játékos 
edző: Tagai Attila.

2019. május 11. szombat: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Köröstarcsa KSK - Dévaványai SE II.  2 - 0  (2 - 0)   
150 néző, játékvezető: Zacsok Imre.
Dévaványai SE II: 1 Sági B. (24 Juhász Zs. 82’), - 21 Zsila P., 2 Ta-

kács F., 11 Pálfi  J., 3 Meidinger J., 13 Szalai B., - 18 Ungi A., 7 Juhász 
P. (15 Hegedűs Zs. 84’), 5 Nagy Z. (19 Nyíri A. 60’), -   17 Papp D., 8 
Kató B. (6 Pesztránszki F. 75’), Játékos edző: Tagai Attila.

Góllövők: Tóth N. 32’, Kántor M. 44’.
Jók: Kató B., Zsila P., Juhász P., Feke B.
Tagai Attila: Az agilisabban játszó hazaiak megérdemelten nyer-

tek, ezúton szeretnék gratulálni a bajnoki címükhöz és sok sikert a 
felső osztályban nekik.

2019. május 18. szombat: 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Zsadányi KSE - Dévaványai SE II.  3 - 5  (3 - 4)
50 néző, játékvezető: Hankó Balázs.
Dévaványai SE II: 1 Sági B., - 21 Zsila P. 2 Takács F., 11 Pálfi  

J.,14 Tagai A. (6 Hegedűs Zs. 85’), 4 Szitás L., - 9 Feke B. (8 Juhász 
Zs. 70’),  5 Nagy Z., 19 Nyíri A., -   7 Juhász P., 17 Papp D.,  Játékos 
edző: Tagai Attila.

Góllövők: Czudor K. 2’, Sütő M. 6’, 18 Bakó A. 18’ ill: Tagai A. 11’, 
Juhász P. 15’, Papp D. 35’, 44’, 61’.

Piros lap: Papp D. 62’.
Jók: Bakó A., Czudor K.,  ill:  Zsila P., Nyiri A., Juhász Zs.   
Tagai Attila: Nehezen, de kritikán aluli játékkal hoztuk a szá-

munkra fontos mérkőzést.

2019. május 25. szombat: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE II. - Kardos-Örménykút KSK  2 - 1 (0 - 1)
100 néző, játékvezető: Ollé Péter.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 21 Zsila P., 2 Takács F., 6 Mar-

ton L., 4 Szitás L., - 9 Feke B.,  5 Nagy Z., 8 Nyíri J., 18 Ungi A., -  7 
Juhász P., 34 Pálfi  J. (13 Hegedűs Zs. 83’) Csere: 19 Nyíri A. Játékos 
edző: Tagai Attila.

Góllövők: Juhász P. 57’, Pálfi  J. 81’, ill: Lólé R. 20’.
Jók: Juhász Zs., Feke B., Nyíri J., Pálfi  J., Ungi A., ill: Az egész 

csapat.
Tagai Attila: Végére szépen sikeredett a búcsú, isten veled Kristóf!

IFI (U19)

2019. május 1. szerda: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Szeghalmi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)  0 - 4  (0 - 1)
70 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B. (99 Végh T. 90’) , - 6 Kovács B., 

4 Meidinger J., 3 Pap Á., 9 Feke B. (16 Stranszki Zs. 64’),  -  7 Kisari 
T., 17 Horváth B. (13 Diós B. 80’), 8 Szabó E. (5 Katona I. 73’), 19 
Kató B., - 10 Papp K. (14 Juhász P. 64’), 11 Papp D. (15 Hraskó D. 
82’) Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Szabó E. 35’, Kató B. 63’, Juhász P. 78’, Kisari T. 90’ (11-es ből) 

2019. május 12. vasárnap: 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE (U19) - Békéscsabai Jamina SE (U19) 7 -  4 (5 - 3)  
70 néző, játékvezető: Gyuga Zsolt.
 Dévaványai SE (U19): 1 Sági B. (99 Végh T. 87’), - 6 Kovács B., 4 

Meidinger J.,  3 Pap Á., 16 Stranszki Z.s (13 Diós B. 46’), - 9 Feke B.,  
8 Juhász P., 10 Szabó E. (5 Katona I. 69’), 19 Kató B., - 7 Kisari T. (14 
Kató E. 87’), 11 Papp D. (15 Hraskó D. 75’) Edző:  Bereczki Árpád.

Góllövők: Juhász P. 16’, Pap Á. 19’, Szabó E. 22’, 31’, 36’, Kisari T. 
54’, 79’, ill: Szudár Cs. 9’, 39’, Bohus M. 14’, Gajdács M. 59’.

Jók: Kovács B., Szabó E., Feke B., Pap Á.

2019. május 19. vasárnap: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Gyomaendrődi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)  0 -  3 (0 - 1)  
50 néző, játékvezető: Steigler Ádám.
 Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 6 Kovács B., 4 Meidinger J., 

3 Pap Á., 16 Stranszki Zs., - 5 Katona I., 13 Diós B., 10 Szabó E., 
19 Kató B., - 11 Juhász P., 7 Kisari T. Cserék: 99 Végh T., 9 Feke B. 
Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Juhász P. 25’, Katona I. 54’, Sági B. 80’ (11-es ből),  
Jók: Pap Á., Katona I., Juhász P., Kovács B.

2019. május 26. vasárnap: 16:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE (U19) - Mezőhegyesi SE (U19)  5 -  3  (2 - 0)  
110 néző, játékvezető: Nagy Zoltán.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 6 Kovács B., 4 Meidinger J., 

3 Pap Á. (16 Stranszki Zs. 55’), 9 Kató B.,  - 11 Papp D. (13 Diós 
B. 80’), 8 Szabó E., 5 Feke B. (17 Horváth B. 46’), 14 Juhász P., -  7 
Kisari T., 10 Papp K., Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők:  Papp K. 16’, Szabó E. 45’, 84’, Juhász P. 55’, 78’,  ill:  
Isaszegi M. 57’, 59’, Isaszegi B. 64’. 

Jók: Szabó E., Juhász P., Pap Á., Kovács B.

2019. május 29. szerda: 17:00 Kupa Elődöntő mérkőzés!  
Dévaványai SE (U19) - Szarvasi FC (U19) 1 - 4  (1 - 1)    

85 néző, játékvezető: Krisán János.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 6 Kovács B., 4 Meidinger J.,  3 

Pap Á., 9 Feke B. (17 Horváth B. 55’),  -  7 Kisari T., 14 Juhász P., 8 
Szabó E. (16 Stranszki Zs. 63’), 19 Kató B., - 10 Papp K., 11 Papp D. 
(5 Katona I. 66’) Cserék: 99 Végh T., 15 Hraskó D., 18 Kató E., 13 
Diós B. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Kisari T. 41’ (11-es ből), ill: Kiri B. 45’, Varga I. 55’, 
86’, Kiri M. 61’.

2019. június 2. vasárnap: 10:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Szarvasi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)  11 - 1  (5 - 0)  
40 néző, játékvezető: Nagy Zoltán.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B. (99 Végh T. 83’), - 6 Kovács B., 13 

Diós B., 9 Feke B., 16 Stranszki Zs., 17 Valach L. (18 Kató E. 72’),- 11 
Papp D., 8 Szabó E., 19 Kató B., 7 Hraskó D., - 10 Papp K., 11 Papp 
D. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Viszkok D. 7’, Varga I. 30’, 41’, 56’, Virág B. 32’, Kiri B. 
35’, 86’, Gyurik D. 52’, Rohony G. 60’ (11-es ből), Kriska N. 65’, 76’,  
ill:  Szabó E. 64’. 

SERDÜLŐ  (U16)

2019. május 11. szombat: 11:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Sarkadi Kinizsi LE (U16) - Dévaványai SE (U16) 3 - 3  (2 - 3)
20 néző, játékvezető: Jáger Krisztián István.
Dévaványai SE (U16): 1 Végh T.,  - 13 Hőgye B., 5 Szarka Sz., 4 

Séllei Z., 17 Vallach L., -  12 Feke T., 2 Feke B., 6 Szarka Sz. II,  18  
Kató E.  - 11 Jenei Cs. (14 Csontos B. 46’, 99 Erdős N. 85’),  7 Hraskó 
D., Edző: Ugrai Csilla.

Góllövők: Bozsányi R. 34’, Szűcs Gy. 44’,  54’, ill: Hraskó D. 3’, 
14’, 36’.

2019. május 17. péntek: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE (U16) - Kondorosi TE (U16)  3 - 0
JÁTÉK NÉLKÜL!

 Játékvezető:  Kovács Antal.
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E.  - 13 Hőgye B., 5 Szarka Sz., 4 

Séllei Z., 17 Vallach L., -  12 Feke T., 2 Feke B., 10 Katona I.,  18  Kató 
E.  - 11 Jenei Cs., 7 Hraskó D.,  99 Végh T., 6 Szarka Sz. II, 14 Cson-
tos B., 15 Gódi R., 16 Rallael D., 88 Erdős N. Edző:  Ugrai Csilla.

2019. Május 26. vasárnap: 13:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ  MÉRKŐZÉS!

Gyomaendrődi GYLE (U16) - Dévaványai SE (U16) 7 - 1 (4 - 0)
60 néző, játékvezető: Zahorán János.
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E.  - 13 Hőgye B., 5 Szarka Sz., 

4 Séllei Z., 17 Vallach L., - 12 Feke T., 2 Feke B., 10 Katona I., 18  
Kató E.  -  15 Raff ael D., 7 Erdős N. (16 Szarka Sz. II 46’),  Edző: 
Ugrai Csilla.

Góllövők: Farkas R. 7’, 15’. Szikszai R. 21’. 28’. Rácz A. 66’. Egri K. 
67’. 78’, ill: Katona  74’.

2019. május 31. péntek: 17:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Szeghalmi FC (U16) - Dévaványai SE (U16) 2 - 1 (0 - 0)
40 néző, játékvezető: Szántó Simon Péter
 Dévaványai SE (U16): 1 Végh T.  - 13 Hőgye B., 4 Séllei Z., 3 Val-

lach L., -  12 Feke T., 2 Feke B., 9 Gódi R. (10 Szabó E. 46’), 6 Polasek 
L., 18  Kató E.  -  11 Labodár K., 7 Hraskó D., Cserék: 8 Erdős N., 14 
Csontos B. Edző: Ugrai Csilla.

Góllövők: Csikós E. 47’, 81’, ill: Labodár K.  51’.

Dévaványai Hírlap - 24. oldal

LABDARÚGÁS

DÉVAVÁNYAI SE felnőtt tabella
Helyezés Csapat GY D V Gólkülönbség Pont

1. Dévaványai SE 26 3 3 101-28 81
2. Dobozi SE 20 9 3 72-27 69
3. Okányi KSK 16 4 12 70-50 52

DÉVAVÁNYAI SE II.
Helyezés Csapat GY D V Gólkülönbség Pont

1. Köröstarcsa KSK 16 2 2 88-14 50
2. Dévaványai SE II. 15 2 4 56-27 47
3. Kardos-Örnénykút KSK 11 4 5 45-29 37

DÉVAVÁNYAI SE U19.
Helyezés Csapat GY D V Gólkülönbség Pont

1. Dévaványai SE 18 0 2 93-27 54
2. Szarvasi FC 16 0 4 106-43 40
3. Gyomaendrődi FC 12 1 7 69-48 37
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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

§
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

                                              NYÁRI INTENZÍV   

Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.) 
Kamatmentes részletfi zetési lehetőség!

Elmélet, Uhrin Róbert, 35 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

Tájékoztató megbeszélés:
 2019. június 21. (péntek) 17 óra 

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

„B” (személygépkocsi) 
„A” (motorkerékpárok)

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Kecse Sándor
 halálának 19. évfordulójára. 

Szerető felesége, keresztlánya Tünde,
két gyermeke Ákos, Szandika és párja Gábor.

„Szívünkben helyedet
Nem pótolja semmi,
Míg e földön élünk
Nem fogunk feledni.”

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

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

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

Érdeklődni:
06/20-952-0237

A szemvizsgálat június, július, augusztus
hónapban megváltozik!

Kedden: 9-10 óráig, pénteken: 16-17 óráig.
Keress minket a Facebookon, ahol nyomon tudod

követni akcióinkat, aktualitásainkat: okular optika.szarvas
Az ajánlat részvételeiről érdeklődjön az üzletben

személyesen vagy telefonon!

Telefonszámunk: 06-20/587-1066.
Okulár Optika, Dévaványa Hősök tere 4.

OKULÁR
OPTIKA



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 1., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2019. július 1-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő

lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Július 12.  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!






