Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2019. április 25. napján megtartotta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések
elfogadását követően első napirendként került megtárgyalásra és egyhangúlag elfogadásra a temető 2018. évi üzemeltetéséről szóló beszámoló.
Második napirend keretében a lakosság szociális helyzetének értékeléséről, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság munkájáról szóló beszámolót fogadta el a testület.
Harmadik napirendben elfogadásra került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló
beszámoló.
Negyedik napirendként megtárgyalták és elfogadták a
családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámolókat.
Ötödik napirendi pontban a Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálatának tervezetét fogadták el.
Hatodik napirend keretében került elfogadásra az Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia
tervezete.
Hetedik napirendként az „Ingyenes internetelérés biztosítása a közösségi tereken” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként Moldván János egyéni vállalkozó bruttó
2.998.000 Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Nyolcadik napirendben döntöttek arról, hogy a Kulich
Gyula utcanevét, mint a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalma alá eső nevet megváltoztatják.
Kilencedik napirendi pontban a Strandfürdő és Gyógyászat 2019. évi szezonbérleteinek 20 %-kal történ csökkentése mellett döntött a testület.
Zárt ülés keretében ingatlanok bérbeadásáról hozott döntést a testület.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2019. május 30.
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató.
2. A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározása a DÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében.
3. Beszámoló a 2018. évi adóhatósági tevékenységről.
4. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi működéséről.
5. Beszámoló a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi működéséről.
6. Az AGRICOLA Dévaványa Kft. 2018. évi egyszerűsített
éves beszámolójának megtárgyalása.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Polgármesteri tájékoztató
SZAKMAI PROGRAM A KÁBÍTÓSZERÜGYI
EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZÉSÉBEN
A Dévaványai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum KABKEF-18-A-26170 azonosítószámú projektjének első
szakmai rendezvényét tartotta meg áprilisban a GYSZC
Dévaványai Tagintézményében, ahol immáron második alkalommal láthattuk vendégül a Nagyszénási Rehabilitációs
Intézet csapatát. Az előadás a tőlük megszokott fejbevágóan
őszinte pillanatokról szólt, ám mégis bizalmas és közvetlen
hangulat uralkodott a fiatal hallgatóság körében is. Az előadás célja, hogy a fiatalok őszintén beszélhessenek az őket
veszélyeztető problémákról és azok káros hatásairól olyan
szenvedélybetegekkel, akik már túljutottak a legnehezebb
időszakukon és képesek elmesélni az átélt borzalmakat. Az
előadók nem csak mesélnek, hanem a megoldáshoz is utat
tudnak mutatni. Idén a téma a kábítószer és alkoholizmus
volt, de más alkalommal olyan fontos témák is szóba kerültek már, mint például a családon belüli erőszak. A DKEF
májusban ismét meghirdeti alkotói pályázatát általános és
középiskolás diákok számára, ahol a kitüntetettek értékes
ajándékokat kaphatnak, és idén is megrendezik teljesen ingyenes kirándulásukat, melyre várják a jelentkezőket. Úgy
gondolom, hogy a DKEF munkája igen is fontos, annak érdekében, hogy a fiatalok szemét felnyissa, a rájuk leselkedő
veszélyekre a figyelmet felhívja.

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AZ INTEGRÁLT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
VÉLEMÉNYEZÉSE
Dévaványa Város Önkormányzatának a folyó és tervezett pályázatok megvalósításához felül kellett vizsgálni és
a mai jogszabályi környezethez kellett igazítania 2002ben elfogadott Településfejlesztési Koncepcióját (TK),
valamint el kellett készíttetnie az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS). A dokumentumok a város hos�szú távú fejlesztési irányait, céljait, és az ahhoz kapcsolódó
konkrét lépéseket fogalmazzák meg, mely alapján a város
fejlődése tervezhető. A dokumentumok párhuzamosan,
a partnerségi tervezés szabályai alapján, többoldalú véleményeztetési eljárás során készültek. A Képviselő-testület
április 25-én elfogadta azok tervezetét, majd mindegyik
véleményeztetés céljából megküldésre került a jogszabályokban meghatározott államigazgatási és önkormányzati
hivataloknak. A TK és az ITS tervezete a város honlapján
(www.devavanya.hu) megtekinthető, melyeket a lakosság
is véleményezhet.

Dévaványai Hírlap - 3. oldal

Valánszki Róbert,
polgármester

MEG KELL VÉDENI A GAZDÁK ÉRDEKEIT AZ UNIÓBAN
Egy gazdafórum keretében tájékoztatták a térség gazdáit a
magyar agrárium helyzetéről Szarvason. A fórumra Dankó
Béla országgyűlési képviselő meghívására előadóként érkezett
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos
elnöke.
Dankó Béla bevezetőjében elmondta, hogy Békés megye
kiemelkedően jó minőségű földterületekkel rendelkezik, sok
család megélhetését biztosítja az agrárium. Ezért fontos, hogy
a NAK segítséget nyújtson a gazdák számára, többek között az
öntözési lehetőségek megoldásának biztosításával. A képviselő
elmondta, hogy 80 ezerrel többen dolgoznak az agráriumban,
mint 2010-ben. Emellett fontos, hogy a mezőgazdasági export
másfélszeresére emelkedett. A magyar mezőgazdaságban kiemelkedő helyen áll Békés megye.
A megjelenteket köszöntötte Dr. Kulcsár László, a NAK Békés megyei elnöke, valamint Dr. Takács Árpád, Békés megye
kormánymegbízottja is.
Győrffy Balázs hangsúlyozta, hogy harcolnunk kell azért,
hogy a következő, 2020 utáni Közös Agrárpolitika számunkra
kedvező képet nyújtson. Ezért indították útjára azt a petíciót,
melyet eddig már 160 ezren írtak alá. Fontos, hogy Brüsszelben tisztában legyenek azzal, hogy a magyar gazdák ragaszkodnak azokhoz a támogatásokhoz, ami őket illeti meg.
Előadásában kitért arra, hogy a Kamarának meghatározó
szerepe van az egységes kérelmek benyújtásában, mivel 8700
egységes kérelemből 7600-at a falugazdászok adtak be, mindösszesen 1000 milliárd forint lehívásában segítettek a gazdálkodóknak.

Elmondta, hogy a 2019. április 15-én induló jégkármérséklő rendszer segítségével a jégkár 70 %-kal is csökkenhet, ezáltal több mint 10 milliárd termelési értéket képesek megóvni.
Probléma a mezőgazdasági területek öntözésének megoldása,
mely fejlesztésére a kormány 2030-ig évente 17 milliárd forintot tervez a központi költségvetésből.
A fórumon elhangzott továbbá, hogy egy új, osztatlan közös
földterületeket szabályozó eljárás előkészítése is folyamatban
van, mivel a hazai birtokszerkezet elaprózódott és átláthatatlan. Az új osztatlan közös területeket érintő eljárás rendezné
ezeknek a területeknek a helyzetét. Ezáltal az eljárás rövidül,
valamint gazdabarát folyamattá válhat. A teljes eljárást az
újonnan létrejövő Nemzeti Földügyi Központ fogja végrehajtani.

ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános
Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök
bérlésére. Legyen szó családi, baráti összejövetelekről, ballagásról, lakodalomról vagy bármilyen más jellegű rendezvényről.
Bérelhető eszközök és díjai:
Eszköz megnevezése:
Bérleti díja:
1. Kültéri ,,mobil” szék
250.-/db
2. ,,Bankett” asztal (összecsukható) 1.000.-/db
3. 2x2 méteres sátor
5.000.-/db
4. 5x5 méteres sátor
10.000.-/db
5. Mobil hangtechnika
2.000.-/alkalom
6. Projektor
5000.-/alkalom
7. Vetítővászon
2.000.-/alkalom
8. Mikrofon+kábel
1.000.-/alkalom
9. WiFi-s hangtechnika+mikrofon
10.000.-/alkalom
2
Terem bérlési lehetőség (40m alapterület) 2500.-/óra
(Széchenyi u. 8. múzeum)
Az eszközök bérlésére a DÁMK Művelődés Központ irodájában van lehetőség (Dévaványa, Gyöngy u. 8.), illetve
érdeklődni személyesen vagy az alábbi telefonszámon lehet:
66/483-051.
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Dankó Béla, országgyűlési képviselő

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT HÍREI
A szolgáltatás tartalma:
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, 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 szolgáltatásokhoz való szállítás pl. közintézményekhez, közösségi helyekre.
A szállítást Volkswagen Caddy gépkocsival történik, mobilrámpával,
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 benyújtása 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 rászorult 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 ellátásokról 116. §)

Személyi szállítást vállalunk szabad kapacitás terhére szociálisan nem
rászorult személyek esetében is.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybevevőket, hogy minden esetben
szerződéskötés szükséges a szolgáltatások új igénybevevőivel,
ezért a személyi szállítás vagy személyi segítés igényét előzetesen néhány munkanappal jelezni szíveskedjenek 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:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

délelőtt
délután
8:00 - 11:30
szünetel
szünetel
12:30 - 16:30
8:00 - 11:30 12:30 - 16:30
szünetel
8:00 - 11:30 12:30 - 14:00

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

Adószám: 19060600-1-04
Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke

DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Ügyfélszolgálati időpontok:
Helye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
(szerdai napokon 8:00-14:00)
Május 22.
Június 5., 19.
Zöldhulladék gyűjtés:
Június 6.
Szelektív gyűjtés:
Május 22.
Június 12., 26.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra
a szennyvíztelepi úton.)
Nyitvatartás:
Hétfőtől-péntekig naponta 7-15 óra között és
minden hónap első szombati napján
8-12 óra között.
Telefonszám: 06-30/163-2639

Dévaványai Hírlap - 5. oldal

TÁJÉKOZTATÁS SZAVAZÓKÖR CÍMMÓDOSULÁSÁRÓL
A Dévaványai Helyi Választási Iroda Vezetője ezúton
tájékoztatja a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a

6. sorszámú szavazókör
Dévaványa, Gyöngy u. 8. szám alatti (Művelődési Ház)
címe megváltozott, az új cím
Dévaványa, Széchenyi u. 8. szám
(Helytörténeti Gyűjtemény),
így ennek megfelelően már a 2019. május 26. napján tartandó Európai Parlamenti választásokra a szavazataikat is
az új helyen tehetik meg a választópolgárok.

Érintett utcák az alábbiak:

alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből,
egyidejűleg felveszi azon településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni
kíván.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb
2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig kell megérkezni
a Helyi Választási Irodához.(Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) az alábbi
benyújtási mód valamelyikével: személyesen, levélben, a
www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció
esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető.

Bem József utca teljes közterület
Deák Ferenc utca 10. -74. házszámig páros házszámok
Az átjelentkezési kérelem módosítása. visszavonása
Deák Ferenc utca 25. -89. házszámig páratlan házszámok
• legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig módosíthaGyöngy utca teljes közterület
tó vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás
Hunyadi János utca 45. – 69. házszámig páratlan házszámok
nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonható,
Hunyadi János utca 64. – 122. házszámig páros házszámok
• legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig – szeméKisfaludy utca teljes közterület
lyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus
Klapka utca 12. – 17. házszámig folyamatos házszámok
benyújtás esetén – visszavonható.
Nyíl utca teljes közterület
Széchenyi utca teljes közterület
MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
Szeghalmi utca 21. – 71. házszámig páratlan házszámok
Szeghalmi utca 34. – 60. házszámig páros házszámok
Mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be az a személy, aki
Tompa utca teljes közterület
egészségi állapota, fogyatékossága, fogvatartása miatt
Vajda utca teljes közterület
nem tud megjelenni a szavazókörben.
Zrínyi utca 70. – 112. házszámig folyamatos házszámok
								
1. A Helyi Választási Irodához:
RENDKÍVÜLI ÜGYFÉLFOGADÁS
- 2019. május 22. (szerda) napján 16.00 óráig kell megérkeznie a kérelemnek, ha levélben, vagy azonosítás nélküAz Európai Parlamenti választásra tekintettel a Gyomali elektronikus úton (e-mailben) kéri a lakos
endrődi Járási Hivatal Gyomaendrődi Kormányablaka és a
- 2019. május 24. (péntek) napján 16.00 óráig kell megérDévaványa Kormányablak is rendkívüli ügyfélfogadást tart
keznie a kérelemnek, ha személyesen kéri a lakos
- 2019. május 26.(vasárnap) napján legkésőbb 12.00 óráig
2019. év május hó 26. napján (vasárnap)
kell megérkeznie a kérelmeknek, ha elektronikus azonoreggel 6.00 órától este 19.00 óráig.
sítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) kéri a
lakos.
A szavazás napján csak a választáshoz kapcsolódó egyes
okmányok pótlásának ügyintézésére (ideiglenes személy- 2. Szavazatszámláló Bizottsághoz:
azonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet iga- 2019. május 26. napján 12.00 óráig kell megérkeznie a
zoló hatósági igazolvány kiállítása, elkészült okmányok átkérelemnek, amely benyújtható meghatalmazott útján
vétele) lesz lehetőség, egyéb ügyek intézése a megszokott
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy (pl.:ronyitvatartási idő alatt lehetséges.
kon) általi kézbesítéssel.
Május 25-én, szombaton a kormányablakok
Az átjelentkezés iránti kérelem, mozgóurna iránti kérelem
nem tartanak nyitva!
benyújtásához használható nyomtatvány letölthető a Nem								
zeti Választási Iroda honlapjáról (www.valasztas.hu).
ÁTJELENTKEZÉS BELFÖLDÖN
Papíralapú nyomtatványt a személyes ügyintézéshez a Helyi Választási Irodában (Dévaványai Közös Önkormányzati
Az a választópolgár, aki a szavazás napján, 2019. május Hivatal, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) tudunk biztosítani.
26-án lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár laCzene Boglárka, Helyi Választási Iroda vezetője
kóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem
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20 ÉVES A GYÓGYÁSZAT
Településünkön 1965. óta működik a Strandfürdő
melynek gyógyvize nátrium-hidrogénkarbonátos és ízületi, kopásos betegségekre, idült reumatikus gyulladások
kezelésére javasolt. A jótékony hatású gyógyvíznek köszönhetően, 1999-ben egy gyógyászati részleget építettek hozzá. Ez idő alatt sok változáson ment keresztül a
gyógyászat felépítése. Ahogy megnyitotta kapuit az ide
érkező betegek hidro-, balneo-, mechano- és elektroterápiát tudtak igénybe venni. A már akkor helyben működő
reumatológiai szakrendelésnek köszönhetően, egyre több
gyógyulni vágyó vette igénybe a szolgáltatásokat, ezért a
kezelések bővítésére volt szükség.
Napjainkban a következő kezeléseket tudják a gyógyulni vágyók igénybe venni:
- gyógytorna (vizes és száraz): A gerinc és egyéb
ízületi fájdalmak, traumák, egyik legfontosabb kezelési
módja a gyógytorna. A gyógytorna célja a mozgásszervi megbetegedések megelőzése, illetve gyógyítása mozgásterápiával, hiszen a mozgásfunkció helyreállítása csak
mozgás segítségével valósítható meg. A helyesen végzett,
speciális tornagyakorlatok segítségével, a vérkeringés javításával, az ízületi funkciók fejlesztésével, az izomzat
megerősítésével gyorsan és hatékonyan nyerhetjük vissza
mozgáskészségünket, megelőzve a későbbi súlyosabb betegségeket.
- gyógymasszázs: Az orvos utasítására végzett gyógyító jellegű, a rehabilitációt és a megelőzést is jól szolgáló
kezelés. A masszázskezelés, esetleg passzív kimozgatás
az elrendelésnek megfelelően általában célzottan a beteg
testtájra vonatkozik. Javítja a vérkeringést, fokozza az
anyagcserét, fellazítja az izmokat, ezáltal csökkenti a fájdalmat. Alkalmazásával elősegíthetjük az ízületi mozgások felszabadulását, az ízületi zsugorodások mértékének
csökkenését, a normális mozgásképesség helyreállítását.
- víz alatti sugármasszázs kezelés (tangentor): Vizes
kádban vízsugárral masszírozza a testet masszőrünk lassú, hosszanti, keresztirányú és körkörös mozgással. Javítja a perifériás- és nyirokkeringést. Egyes mozgásszervi
megbetegedésekben az izomzat erejének növelésére is
előnyösen használható.
- súlyfürdő: A kezelés célja a gerinccsatornából kilépő nyomás alatt álló idegek pihentetése, a gerinc melletti izomzat tónusának csökkentése, a gerinc-, csípő- és a
térdízületi mozgáskorlátozottság mérséklése. A húzó kezelés vonatkozhat csak a gerincre, vagy a gerincre és az alsó
végtag nagyobb teherviselő ízületeire- a csípőre és a térdre.
- szénsavfürdő: A szénsavfürdő kiváló hatással van a
törések utáni gyógyulás elősegítésében, illetve minden
olyan betegség kezelésnél, ahol a keringés fokozása kedvezően hathat a gyógyulásra. A szénsavfürdő a csontritkulás megelőzésének és kezelésének is kiváló kiegészítője.
A szénsavas fürdő, a vérkeringést fokozó hatása miatt különösen előnyös lehet a különféle alsóvégtagi és deréktáji
sportsérülések - ficamok, rándulások, törések és izomsérülések – kezelésénél.

- fizikoterápiás kezelések: A fizikoterápia valamilyen
konkrét energiát használunk fel a gyógyításra, például az
elektromosságot, ultrahangot, legújabban a mágnesességet is.
Április hónapban bővült a fizikoterápiás kezelő
felszereltsége. Egy új, már a napjaink fejlesztéseinek megfelelő kombinált gép került birtokunkban
és gazdagabbak lettünk egy korszerű gyógytornász
ággyal is.
Várunk minden gyógyulni vágyó vendéget!
A strandfürdő május 15. - szeptember 15.
között várja a látogatóit!
Rózsa Andrea, szakmai koordinátor

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

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

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

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

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

IDŐPONT KÉRÉS:

Belgyógyászati, Bőrgyógyászati, Nőgyógyászati, Szemészeti szakrendelésre a 66/ 581180 –as telefonszámon kérhető.
Reumatológiai szakrendelésre a 66/ 483-127-es
telefonszámon tudnak időpontot kérni, vagy
személyesen a Strandfürdő gyógyászatán.
Kérünk minden beteget, hogy a reumatológiai
szakrendelésre hozza magával:
- házi orvosi beutaló,
- régebbi leletek (nem csak reumatológia).

Strandfürdő GYÓGYÁSZAT nyitva tartása:
Hétfő – péntek: 7:30 - 20:00.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

A Mount Everest első magyar
női meghódítója tartott
előadást Gyomaendrődön

Igazolással vehetőek igénybe
a kedvezmények

Negyedik alkalommal szervezetek
a szenvedélybetegségek veszélyeiről
szóló előadást a gyomaendrődi diákoknak. Az előadó ezúttal Ugyan
Anita, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett
hegymászónő volt.

Technikai okok miatt egyelőre
nem igényelhető a pedagógusigazolvány, de a vonatkozó kedvezmények
igénybe vehetőek egy igazolással.
A pedagógusigazolvánnyal múzeumi belépők, színház- és mozijegyek
vásárlásánál, könyvvásárlásnál és utazásnál kaphatnak kedvezményeket a
pedagógusok.

A települési önkormányzat által alapított Gyomaendrődi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a
Gyomaendrődi Járási Hivatal közös
szervezésében megvalósult eseményen a város három általános iskolája
végzős diákjainak a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett Ugyan Anita hegymászónő,
a 8850 méter magas Mount Everest
első magyar női meghódítója tartott
előadást.
Hangsúlyozta: bármi is legyen a
kitűzött cél, bármilyen lehetetlennek
is tűnjön annak megvalósítása, a legfontosabb a kitartás és a küzdés, mert
ezek segítségével megvalósíthatóak az
álmok.
Az extrém sportoló pályafutása
során eddig ötször mászott a bűvös
határnak számító, 8000 méteres magasság fölé. Ezen kívül még számos
hegymászó-expedícióban képviselte
hazánkat a Himalájában és szerte a
világban.

A rendeletben meghatározott pedagógusigazolvány technikai okok
miatt jelenleg nem igényelhető. Az
aktív állományban lévő pedagógusok esetében a munkáltató, azaz az
oktatási intézmény intézi a pedagógusigazolványt helyettesítő igazolás
kiadását.
A nyugdíjas pedagógusok a pedagógusigazolvány iránti kérelmüket
(mellékletként csatolva a szükséges
adatlap: Nyugdíjas pedagógusigazolvány adatlap) bármely kormányablakban beadhatják. A személyes adatokat tartalmazó kérelemhez
mellékelni kell a közalkalmazotti
jogviszony megszüntetéséről szóló
igazolást, amiben szerepel a nyugdíjba vonuláskor betöltött munkakör. A
kormányablak a kérelmet a megyeszékhely szerinti járási hivatalba továbbítja. Az illetékes járási hivatal – a
jogszabályi feltételek fennállása esetén – az Oktatási Hivatal segítségével
intézi a pedagógusigazolványt helyet-
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tesítő igazolás kiadását.
Az igazolás 180 napig érvényes és
a lejárat után ismételten igényelhető.

Fórum pályakezdőknek és
álláskeresőknek
A járási hivatal illetékességi területén működő három középiskola végzős diákjainak, illetve a térség nyilvántartott álláskeresőinek rendezett
információs fórumot az elmúlt hetekben a kormányhivatal.
A fórumok összesen mintegy 150
érdeklődőt tájékoztattak a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya által biztosított szolgáltatásokról, képzési lehetőségekről, támogatási formákról. A szakemberek
azt is nyomatékosították, hogy nem
csak álláskeresőként, hanem munkaviszony melletti közvetítést vagy
szolgáltatást kérőként is lehetőség van
ezek igénybevételére. A nyilvántartásba vétel típusairól, azok feltételeiről,
az állásközvetítésről, az uniós programokon keresztül igénybe vehető
támogatási formákról és az álláskeresőket megillető ellátási formákról
egyaránt szó esett a fórumokon.
Emellett, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és
Foglalkoztatási Főosztályának munkatársa az uniós együttműködési hálózat céljáról, feladatairól, a külföldi
munkavállalásról, annak veszélyeiről,
valamint az uniós továbbtanulásról
tájékoztatta a résztvevőket.

A római-katolikus egyházközség rovata
Alain Badiou „Szent Pál, az egyetemesség apostola” című könyvében úgy gondolja, hogy Szent
Pál egyetlen kijelentésre szűkíti
le az egész kereszténységet: „Jézus feltámadt.” Badiou szerint a
feltámadás mesés, mitologikus,
illetve narratív állítás, nem a tények rendjébe tartozik, azonban
egy tiszta esemény: „egy korszak
nyitánya, változás a lehetséges
és a lehetetlen viszonyában.” Pál
a feltámadás tana által válik az
egyetemesség apostolává, a filozófus szerint egy olyan egyetemességé, amely az
élet súlypontját visszahelyezi az életbe, így az élet
és a halál a nekik megfelelő helyre kerülnek. Éppen
ezért Nietzsche téved, amikor azt állítja, hogy Pál a
világ elértéktelenítése érdekében a halhatatlanságba vetett hitet használta fel. Tehát Badiou annak

ellenére, hogy a feltámadást a mese rendjébe tartozónak ítéli, elismeri a szubjektumra alapozó egyetemesség igényét. Slavoj Žižek szlovén filozófus
magát „ateista kereszténynek.” mondja. Isten halálát többek közt úgy értelmezi, hogy ezen túl magunknak kell sorsunkat kezünkbe vennünk és azt
alakítanunk, továbbá ez a halál azt is jelenti, hogy
többé nem hivatkozhatunk egy felsőbb hatalomra
cselekedeteink igazolása végett. Személy szerint
úgy értelmezem Žižek gondolatait, hogy mivel
Jézus meghalt a kereszten, így még az is Jézushoz
kapcsolódhat, aki úgy érzi különböző helyzetek-

ben mintha Isten nem létezne. Úgy Badiou, mint
Žižek alapján állíthatjuk, hogy a feltámadás egy
olyan esemény, amelynek kapcsolata van az élettel.
Jordan Peterson szerint a feltámadás pszichológiai
értelmezése éppen az, hogy a fejlődés szenvedéssel
jár, és ha fejlődni akarunk, akkor vállalnunk kell az
ezzel járó szenvedést is. Jézus Krisztus feltámadása
tehát akkor válhat a mi személyes feltámadásunkká is, hogyha képesek vagyunk abbahagyni azokat
a cselekedeteinket, amelyekről tudjuk, hogy nem
helyesek. Jordan Peterson azt ajánlja, hogy próbáljuk ki ezt egy hétig, kettőig és szükségszerűen észre
fogjuk venni a bekövetkező változást, feltámadást.
Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9:30 órától a templomban.
Figyelmükbe:
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési oktatásra lehet jelentkezni.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
A betegek kenetét ne hagyjuk figyelmen kívűl!
Minden szentmise előtt 20 percel gyónási lehetőség van.
Lelkibeszélgetésre lehet jelentkezni és egyeztetni a
06-30-465-11-71-es telefonszámon vagy személyesen.
Egyházi temetést, vallási hovatartozástól függetlenül is igényelhetünk elhunytjaink számára.
Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként,
2019. január 1-től: nyugdíjasoknak: 2.500 Ft,
keresettel rendelkezőknek: 3.000 Ft.
Az egyházi adó a Dévaványai Takarékszövetkezetnél is befizethető, a következő bankszámla
számra: 54000038-10001428.
A jóság összeköt. Kérjük, támogassa adója 1%-ával
a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ szolgálatát!
Technikai szám: 0011.
Hálásan köszönjük mindazoknak akik imával,
munkával, anyagiakkal támogatták egyházközségünk életét és működését.
Elérhetőségek: Plébános: +36-30-465-11-71
Sekrestyés: +36-30-714-91-36
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Ft. Bilibok György

INDIÁN NAP A KÖNYVES KÁLMÁN UTCAI MESEVÁR ÓVODÁBAN
Egyes felnőttek inkább gyermekekre hasonlítanak. ahol mindenki megszerezhette a hőn áhított kincset, a fatáblácskára pirogravírozott arany napkorongot.
Ők az igazi emberi lények.
A nagy kincskeresést persze meg kellett ünnepelni: tü(Lakota indián bölcsesség) zet gyújtottunk, és indián zenét hallgatva tűztáncot járEgy szép napon, amikor a nagy Manitu elfújta a sötét
esőfelhőket az égről, harci díszbe öltözött az óvoda apraja-nagyja. Apukák, anyukák, és a gyerekek felkerekedtek,
hogy a rég elveszett Aranyváros kincsét megleljék.
Izgatottan gyülekeztünk az óvoda udvarán, ahol berendeztünk egy igazi kalandos indián prérit. Mindenki térképet kapott a kezébe, és megkezdődhetett a kincsvadászat!

tunk. Előkerültek az indián dobok és az esőbotok. Ekkor
már mindenki nagyon elfáradt, szerencsére elkészültek a
bölényszendvicsek, amire az óvoda saját kis kertjében termelt, a gyerekek által elvetett, gondozott zöldségek kerültek: hagyma, retek, saláta. Ennél finomabb csemegét még
nem is ettünk!
Köszönjük szépen a szülőknek, gyerekeknek, hogy velünk játszottak! Számunkra hatalmas öröm volt látni, hogy
nem csak a gyerekek, de a szülők is izgatottan, sok-sok nevetéssel, szerepbe kerülve élték meg ezt az estét. Egy kis
időre mindenki gyerekké változott!
Giriczné Gyányi Mária: Mesevári indiánok
Akkor este a felhőket leste
sok kicsi indián.
Kalandra keltek, így énekeltek
anyukák, s apukák.

A családok együtt vágtak neki a nagy útnak: hat különböző állomásra kellett eljutniuk, ahonnan csak az adott feladat teljesítésével mehettek tovább.
Az első állomáson egy vadlovat kellett rajzolni, ami egy
kis ijedtségre adott okot. Végül persze jól vette mindenki az
akadályt. A második állomáson kavicsra festett jelek közül
kellett kiválasztani egy bizonyos motívumot, ezt a gyerekek könnyedén meglelték. Innen a vadlovak közé vezetett
az út, belekóstolhattak a lasszózás mutatványába, ami nem
is volt olyan nehéz! A negyedik állomáson a varázskorongot kellett megszerezni az edény aljáról, úgy, hogy kézzel

nem nyúlhattak bele! Kicsit gondolkodni kellett, de mindenki rájött, hogy a vizeskanna nem véletlenül volt odakészítve! Utunkat folytatva egy bölénycsordába botlottunk,
ami meg is hozta a kedvet egy kis vadászatra. Mindenkinek
sikerült elejtenie egy-egy bölényt: nyílvesszőhöz rögzített
fonalat kellett feltekerni, ami igencsak megtornáztatta az
ujjakat! Innen már egyenes út vezetett az Aranyvárosba,

Térkép a kézben, csak azt tartsd észben
kövesd az útirányt!
A próbák jönnek, ha teljesíted
az inkák kincse vár!
Bereczki Andrásné
Giriczné Gyányi Mária

KÖSZÖNET FELAJÁNLÁSÉRT!
Nagy örömmel fogadta intézményünk
a DÁMK óvodai intézmenyegysége
a Goods Market üzletház vezetőjének
és dolgozóinak az igen hasznos felajánlását.

Köszönjük szépen a gyerekek hasznát fogják venni.
„A kedvesseg és a jó tett sosem elvesztegetett idő.”
Tisztelettel: Bakó Bernadett intézmény igazgató
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ÓVODAI NYÁRI ÜGYELET
KEDVES SZÜLÖK!
Az óvodai szorgalmi idő vége 2019. június 14. péntek.

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

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 tesszükaz érintettek számára.

2019. augusztus 12. hétfőtől - augusztus 23-ig
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.

Kívánunk, szép, tartalmas nyarat mindenkinek!

Ügyeleti beosztás:

Bakó Bernadett intézmény igazgató
és a óvóda valamennyi dolgozója

2019. június 17.-től a Könyves Kálmán utcai óvoda
és a Hajós utcai óvoda tart ügyeletet.

FIGYELEM LÁNYOK! FIGYELEM ASSZONYOK! FIGYELEM ANYUKÁK ÉS NAGYMAMÁK!
Nemrégen került kezembe – nagyon kedves kollégám által – egy igazi irodalmi, gasztronómiai könyvritkaság: Ady
Endre édesanyjának saját kézzel írt receptgyűjteménye.
Amikor Ady Lőrincné már „egyedül nem győzte a ház vezetését, segítséget vett maga mellé. Kovács Katalin személyében olyan segítőre lelt, akivel szoros barátságba került.
Neki köszönhetjük, hogy megőrizte, s tovább adta menyének…majd unokájának…Ady Lőrincné süteményes füzetét…Korának legnagyobb diós süteményeinek választékát
találhatjuk e gyüjteményben, vélhetően a diósadi előnév
hatására…” Ebből a könyvből megtudhatjuk, mi volt Ady
Endre kedvenc süteménye.
A DÁMK Bereczi Imre Helytörténeti Gyűjtemény és
a Dévaványai Múzeumbarátok Köre ezért a – 100 éve
meghalt Ady Endrére emlékezve- meghirdeti süteménysütő versenyét.
Süssünk bármilyen - diót tartalmazó süteményt - vagy
süssük meg Ady Endre kedvencét, a „nomposzult”, melynek igazi neve: Non plus ultra.
Ady Lőrincné így
készítette. A recept:
„1/2 kg vajból, ugyanannyi lisztből, 3 tojás
sárgájából, 3 evőkanál
cukorból készült tömeget
jól összegyúrunk és kisujjnyira kinyújtjuk, aztán

kiszaggatjuk. A következő jegeccel (mázzal) bevonjuk: 3
tojás fehérje, 9 kanál porcukor, vanília. Jól elkavarjuk s
egyenként bevonjuk a tésztát és szép sárgára megsütjük.
Ha kihűlt, valamilyen ízzel összerakjuk.”
S még egyszer: Kedves Lányok, Asszonyok! Kedves
Anyukák, Nagymamák!
A megsült tésztával, süteménnyel azokat a gyerekeket
kínáljuk meg, akik a gyermeknapon részt vesznek a múzeumi gyermeknapi foglalkozáson.

Időpontja: MÁJUS 31. 14 órától
A legnagyobb jutalom: a gyermekek megvendégelése,
megkínálása, s azon kívül jelképes ajándék az elkészítőknek.
Kíváncsian várjuk a gyermek – és irodalom szerető süteménykészítők alkotásait.
A tervezett rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel
hívunk és várunk!
A szervezők nevében: Váradi Andrásné
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VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
Költészet Napja

Éjszaka az iskolában – 2019. április 16.

Az idei tanévben is megemlékeztünk József Attila születésnapjáról. Az iskola lépcsőit versrészletekkel díszítettük, amelyek
íróját, címét a tanulóknak kellett kitalálni. Az aulában a diákjaink
által írt költeményeket lehetett olvasni. Köszönjük a segítséget
fáradhatatlan könyvtárosunknak, Szarka Máriának!
Tóth Annamária

Az idei tanévben „Tehetségek éjszakája” címen hirdettük meg
a már hagyománnyá váló programunkat. A jelentkező gyerekektől kértük, hogy mutassanak be valamilyen produkciót, amelyben
jónak érzik magukat, vagy csak szeretik csinálni. Sajnos ez sokak
kedvét szegte, de akik vállalták a megmérettetést, azok jól szórakoztak. Láthattunk zenés-táncos bemutatókat, bűvészkedést, tornaelemeket, volt, aki saját versét szavalta, volt, aki másét, volt,
aki rajzot készített, volt, aki viccet mondott.
Az est folyamán zumbáztunk, dísztojásokat varrtunk, amelyekkel „tojásfát” készítettünk. Lehetett palacsintát, gofrit sütni,
salátát eszegetni. Ismét nagy sikere volt a „szabadulószobának”.
A tornateremben lehetett focizni, kosarazni, röpizni. Az aulában
felállítottuk a ping-pong asztalokat, egy teremben társasjátékozni, egy másikban csocsózni, biliárdozni volt lehetőség.
Az iskola udvarán járt a „húsvéti nyúl”. Segítettünk neki összeszedni az elszórt tojásokat, közben a kerítést is sikerült a kéznyomainkkal ellátni. Volt ismét éjszakai séta azoknak, akik igényelték. Az idén a könyvtárban lehetett (volna) aludni.
A kevés alvás utáni morcos arcot kaláccsal és kakaóval próbáltuk mosolyra deríteni reggel.
Köszönjük a segítséget Fazekas Attilának, Takács Erikának,
Valach Leventének, Tóth Róbertnek, valamint iskolánk azon
dolgozóinak (Baloghné Berényi Erzsébet, Szarka Mária, Váradiné Csatári Mária, Tóthné Bere Mária, Horváthné Balogh Éva,
Pócsikné Tarsoly Gabriella, Gönczfalviné Szabó Éva), akik lelkesen segédkeztek abban, hogy a gyerekeknek egy újabb felejthetetlen élményben legyen részük, és akik segítsége nélkül nem
jöhetett volna létre a program. Köszönjük még iskolánk alapítványának felajánlásait, melynek jóvoltából a kézműveskedést és
étkezést tudtuk megvalósítani.
Tóth Annamária, Domján-Zima Mária szervezők

VÁNYAI AMBRUS NAPOK AZ ALSÓ TAGOZATON
Hagyományosan a tavaszi szünet után, április 25-én
és 26-án került megrendezésre iskolánkban a Ványai
Ambrus Napok. Ennek keretében az alsósokat rajzversenyre hívtuk, melynek témája Szent György legendája volt, melynek szervezője Laskai Tiborné és
Nagy Szilvia volt. A legjobban sikerült munkák a
Körösladányi úti iskola folyosóján tekinthetők meg.
Ezen a két napon udvarainkat szépítettük, virágokat ültettünk a szülők és a gyerekek részvételével. Csere-bere börzét rendeztünk, melyen a gyerekek lelkesen cserélgették
megunt játékaikat. A Vass-telepen jó hangulatú játékos vetélkedőt szerveztünk, amely a Föld Napjához kapcsolódott
és ebben a szülők is aktívan részt vettek. Meghirdettük
még a Madarak és fák napjára az „Év fája, év madara” rajzpályázatot is. Az elkészült munkákból kiállítást készítünk,
amely iskolánk folyosóját díszíti majd.
Lengyelné Czákler Szilvia, Dévaványa, 2019.05.02.
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JÁRÁSI VÁNYAI AMBRUS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VETÉLKEDŐ
Az idei tanévben negyedik alkalommal rendeztük meg járási
versenyünket. Örömünkre a gyomaendrődi Kiss Bálint Általános Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
mellett a helyi Szügyi Dániel Református Általános Iskola is
elfogadta meghívásunkat. A három fős csapatok jó hangulatban
oldották meg a fejtörőkkel megtűzdelt feladatlapokat, melyek a
földrajz, fizika, kémia és biológia tantárgyakhoz kapcsolódtak.
Amíg a szaktanárok a feladatlapokat javították, addig a gyerekeket megvendégeltük és az udvaron „kincskereső” játékra
invitáltuk. A tanulók izgatottan várták az eredményhirdetést,
a nyertesek örömmel vették át jutalmaikat. Gratulálunk mindenkinek az elért eredményhez! Reméljük, jövőre újra találkozunk! Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
Domján-Zima Mária szervező

A díjazottak:
7. évfolyam
1. „Táncoló Talpak” – tudós totyogók csapat (Dinya Zsóka, Gellért
Zalán, Keresztes Fanni - Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola)
2. Ütős 3-as csapat (Bula Boglárka, Szőke Gyula, Uhrin Andor – Kiss
Bálint Általános Iskola)
3. 200IQ-sok csapat (Balog Brendon Attila, Kovács Károly, Kovács
Csaba – Ványai Ambrus Általános Iskola)
8. évfolyam
1. Naplopók csapat (Ungi Lili, Kanó Levente, Szűcs Sándor Dominik
– Szügyi Dániel Református Általános Iskola)
2. Agymenők csapat (Hugyik Zoltán, Tímár Áron, Tímár Kristóf –
Kiss Bálint Általános Iskola)
3. Holdfény csapat (Dunai Szilvia, Fodor Peggi, Lakatos Laura
– Ványai Ambrus Általános Iskola)

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
BALLAGÁS 2019.
Iskolánk huszadik évfordulós ballagási ünnepségén öt
szakmában búcsúztattuk végzőseinket: az idén is, mint az
alapítás óta eddig minden évben fodrász tanulóinkat, második legrégebbi szakmánk képviselőit, a hegesztőket.
A szociális gondozó és ápoló, illetve a számítógép-szerelő
karbantartó szakmákban második alkalommal vettünk búcsút az e szakképesítést megszerző fiataloktól.

nálhatták. Minden érdeklődő bepillanthatott a robotikába, a
programozásba új eszközeinknek köszönhetően.
Az eltelt diákévek kicsiben már az életet mintázzák: az
örömök, sikerek mellett minden végzős megtapasztalta a
küzdelmeket, konfliktusokat is, melyek szintén a nagy betűs életre készítenek fel.
Valamennyi itt maradó diák és munkatárs nevében kívánjuk a ballagóknak, hogy életük során legalább olyan sikerrel vegyék majd a nehézségeket, küzdjék le az akadályokat,
mint itt, az iskolai évek alatt. Legyen teljes az életük: érjenek el szakmai sikereket, személyes boldogságot, családi
örömöket. Ne feledjék az itt kapott tanácsokat, kéréseket,
ismereteket, melyeket mindig fejlődésük, előbbre jutásuk
érdekében kaptak.
Kívánunk nagyon sok sikert a május-júniusban folyó
vizsgákhoz!
Tóth Erika, igazgató

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA 2019.

S végül, de nem utolsósorban: először ünnepeltek velünk
az érettségi utáni szakképzés keretében végző vendéglátásszervező-vendéglős szakmai végzettséget szerzők.
Az ünnepséget megtisztelt jelenlétével Valánszki Miklós
Róbert Polgármester úr, illetve a Gyulai Szakképzési Centrum kancellárja, Simon István Tamás úr.
Külön tisztelettel mondtunk köszönetet az iskolai nevelő-oktató munka támogatásáért mind Dévaványa város és
a Gyulai Szakképzési Centrum vezetésének, mind a társintézmények, cégek képviselőinek, akik közül többen főállású munkahelyük mellett óraadóként tapasztalataikkal elhivatottan segítik az intézményben folyó szakképzést.
A most ballagó évfolyam igen gazdag tanévet zárhat. Az
iskola alapítása óta a legnagyobb volumenű fejlesztéseket
tartalmazó GINOP pályázat idén indult el. Ennek előnyeit, fejlesztéseit már a végzősök is megtapasztalhatták: a
modernizált informatikai szaktantermet minden diák, a
számítógép-szerelő kabinetet főként informatikusok hasz-

Középiskolánk ebben a tanévben is csatlakozott a szakmák éjszakája rendezvény sorozathoz.
Ennek az eseménynek a legfőbb hozadéka, hogy a pályaválasztás előtt álló felsőbb tagozatos általános iskolások
betekintést kaphatnak iskolánk szakmai kínálatába.
Mi, megszólítottuk a legfiatalabb generációt is, és meghívtuk az óvodásokat, akik érdeklődően, kíváncsian figyelték szakmabemutatónkat.
Ellátogattak az általános iskolások is a rendezvényre,
szakmaszigeteken nyújtottunk betekintést tanított szakmáinkba. A tanulók tájékozódhattak arról, hogy melyek a
hiányszakmák, melyeknek tanulásával ösztöndíjat kapnak,
melyik az a szakma, amely érettségire épül, milyen elvárásai vannak a szakmai és az érettségi vizsgáknak.
A választás nagyon nehéz, hiszen tizenévesen még nem
igazán tudják sokan eldönteni, hogy milyen irányban szeretnének tanulni.
Ezért is próbálunk a szakmák délelőttjén és éjszakáján
segítséget adni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és
családjaiknak.
Kardos Erika, munkaközösség-vezető
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RETRO MAJÁLIS ZÖLDÁG JÁRÁSSAL
a paprikás krumpli. A Hagyományőrző Nők Egyesülete, a Nagycsaládosok
Egyesülete a finom paprikás krumplival, puha kenyérrel, savanyúsággal
várta a felvonulókat, a műsorra látogatókat. Visszaérve még Nagyiváni Hagyományőrző Néptánccsoport lépett
színpadra, majd Okányi Mihály vezetésével táncházba hívogatták a jelenlévőket. A talpalávalóról az Ahhozképest
népzenei együttes gondoskodott.
Ezután került sor a Mezőberényi
Városi Fúvós Zenekar egy órás előadására, miközben a Csipkerózsa Mazsorettcsoport táncos bemutatójában
gyönyörködhettünk.
A jó hangulat, a vidám zeneszó és
tánc, a napsugarakat is előcsalogatta.
Az igazi eső utáni szép és kellemes tavaszi időjárás is hozzájárult, hogy akik
ott voltak, akik részt vettek a rendezvényen, jó hangulatban tölthették el a napot. 2 órakor befejeződtek a műsorok.
Mire ideért a zápor a jégesővel, már
minden el volt pakolva, és mindenki
hazaért.
Köszönjük a támogatást a városvezetésnek, a DÁMK dolgozóinak, az
általános iskola vezetésének. Köszönet
Barta János és Szarka Károly lovas gazdáknak, Murányi Károlynak, Szűcs Tibor vállalkozónak, Nagy és Társa Pékségnek, „JUCKÓ” boltjának, Kőrösiné

Klárikának, az általános iskola tanulóinak a közreműködésért, a segítségért.
Köszönjük Csatári Istvánnak a hangosítói és zeneszolgáltató tevékenységét, az „Ahhozképest” népzenei együttesnek, a mezőberényi fúvósoknak a
jó zenét, a nagyiváni néptáncosoknak

Fotó: Pődör Mátyás

Negyedik alkalommal került sor városunkban a RETRO MAJÁLISRA.
Hagyománnyá vált már, hogy a majális részeként, április 30-án májusfát állítunk városunk központjában a Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulóival. Közösen
díszítettük a fát, örömmel tapsoltunk,
mikor felállítva a helyére került, befejezésül az általános iskola gyermek kórusa tavaszi dalokat énekelt. Kedves hagyománnyá vált már az is, hogy mikor
felállítva helyére kerül a májusfa, osztályok, csoportok fotózkodtak alatta.
Ebben a programban kezdetektől
együttműködő partnerünk a Dévaványai Nagycsaládosok Egyesülete. Második éve csatlakozott a rendezvényhez
a Folkműhely Egyesület is a tavaszi
Zöldágjárással, így a majális még színesebb lett.
Május 1-én fél 10-kor indult a vidám
menet. Két feldíszített lovaskocsi vitte
a néptáncosokat, népzenészeket, lakostársakat, a kerékpárosok pedig kísérték
őket. Településünk 6 csomópontján
álltunk meg, hogy a néptáncosok, a
zenészek, vidám tánccal és énekszóval
köszöntsék és csalogassák a majálisra a
nézelődőket.
Míg a zenés táncos menet a várost
járta, a művelődési ház udvarán 100
kg krumpliból, 15 kg kolbászból főtt

a szemet gyönyörködtető táncukat, a
mazsorettesek kedves kis bemutatóját.
Mindig megéri a fáradságot, ha örömet szerezhetünk, ha elégedett, vidám
arcokat láthatunk.
Hagyományőrző Nők Egyesülete

ÉV TÁNCA 2019.
A Dévaványai SE Ametiszt Mazsorett Csoportja április
27-én részt vett az Év Tánca 2019. elnevezésű Nemzetközi
Minősítő Versenyen és Táncfesztiválon.
A versenyt évek óta kiváló szervezés, profi hangtecnika,

sportszerű légkör övezi, ami mind a versenyző gyerekeknek,
mind pedig a szülőknek pozitív élményeket eredményez. A
helyszín tágas és kényelmes a nézők számára, a színpad hatalmas, jól elférnek rajta a nagyobb létszámú csoportok is.
Idén is rengeteg tánciskola, sok – sok kiváló koreográfiával
nevezett. Csoportjaink szólóban és két formációs tánccal indultak a mazsorett kategóriában.
Csontos Lilla szóló tánca ezüst minősítést szerzett. A csoport legkisebbjei a kalóz lányok, szintén ezüst minősítést
szereztek, míg a harmadik formációnk aranyéremmel zárta
a napot.
Megköszönve a Dévaványai SE támogatását, igyekszünk a
két hét múlva esedékes Dancing Europe Arad 2019 mazsorett
bajnokságról is hasonlóan szép eredményekkel hazatérni.
Szabó Lászlóné csoportvezető
Gratulálunk az „ÉV Tánca 2019 Koreugráfusa” kupához
Szabó Lászlóné Marcsi néninek és köszönjük a felkészítést.
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Tavaszi Zzzsongás az Egészség Jegyében
2019. április 6-án, szombaton 14 órától a DÁMK Bereczki
Imre Helytörténeti Gyűjteményben került megrendezésre a
tavaszi egészség napunk, melynek keretén belül több izgalmas előadást hallhattak az ide érkezők, többek között Dr.
Beke Szilvia a Gál Ferenc Főiskola docense tartott előadást
,,Sebkezelés és krónikus sebek” címmel, majd Dr. Zátonyi
Adél a BMKT Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztályának
főorvosa beszélt a védőoltások jelentőségéről, illetve Gyányi Ditta dietetikus, viselkedéselemző, pszichológus BA tar-

Gyűjteményben, melynek címe „A hazáért és a szabadságért előre! Bűdiek és Szentmihályiak a dicsőséges 1848-49es szabadságharcban”. Jelen könyvében a szerző a bűdi és
a szentmihályi bátor honpolgárok hősies helytállásának,
valamint a közel 600 főből álló Vasvári Pál őrnagy vezette
Rákóczi szabadcsapatosoknak állít méltó emléket. E küzdelemből sokan nem tértek vissza szeretteikhez, a hazaváró
szülőföldre. A könyv értük és a felnövekvő nemzedékekhez
szól, méltó emléket állítva a szülőföld megannyi bátor, névés névtelen hőseinek. A délelőtt folyamán az oktatási intézmények tanulói rendhagyó történelem órán vehettek részt,
majd a felnőttek számára délután került sor a kötet bemutatására, továbbá lehetőség volt annak megvásárlására és
dedikáltatására. Ezúton gratulálunk Ágoston tanár úrnak az
újabb megjelent kötetéhez!

Kihívás napja- Sportol az egész város!

tott még előadást a magas vérnyomáshoz vezető stresszes
útról és a rákmegelőző étrend és életmódról. Kísérő programokként szűrőprogramokkal, BIO piaccal és gyümölcslé
bárral készültünk, illetve Dr. Bónis Béla végzett anyajegy és
körömgomba szűrést. Bízunk benne, hogy minden érdeklődő
jól érezte magát és hasznos tanácsokkal tért haza.

Az idén is csatlakozott településünk a Kihívás Napja felhívásához. A tavalyi kiemelkedő teljesítményen felbuzdulva, bízunk abban, hogy az idén is sikerül dobogós helyre
sportolni magunkat! Kérünk mindenkit, hogy az intézmény facebook oldaláról és a városban megjelenő plakátokról tájékozódjon és csatlakozzon programjainkhoz!
Az idén kivételes alkalommal a rendezvényünk központja a Dévaványai Strandfürdő lesz, ahol izgalmas és színes
sportolási lehetőségeket biztosítunk a rendezvény folyamán, továbbá neves sportolót is vendégül fogunk látni.
Várjuk munkahelyi kollektívák, vállalkozások, intézmények csatlakozását is, melyet megtehetnek intézményünk
elérhetőségein. Sportra fel!

VI. Megye Futás dévaványai megálló
2019. április 8-án immáron hatodik alkalommal fogadtuk
a békéscsabai Tóth Lászlót, aki megyénk futónagykövete.
Idén Ecsegfalva felől érkezett városunkba, a Megye Futás 8.
napján. Tóth Lászlót Mile Lajos alpolgármester úr, a Ványai
Ambrus Általános Iskola és AMI diákjai és testnevelő tanárai, várták a Ladányi Mihály Könyvtárban. Tóth László
küldetése, hogy népszerűsítse a sportolást, a futást vagy bármilyen mozgásformát, amely hozzájárul az egészséges életmódhoz. Munkájához további sikereket kívánunk, jövőre
ismét találkozunk!

Dr. Ágoston Sándor könybemutatója
Dr. Ágoston Sándor a 2019. márciusában megjelent kötetét mutatta be április 25-én a Bereczki Imre Helytörténeti
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Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Műveődési Ház
közösségszervező munkatársai

KAZINCZY-ANYANYELVI VERSENY
az első két forduló feladatainak alapján készített kérdéseket.
A feladatok megoldása után közös versmondással (Petőfi Sándor: Füstbe ment
terv) emlékeztünk meg a közelgő anyák
napjáról, majd a Távolból című megzenésített Petőfi –verset hallgattuk meg. Ezután
szünet volt, s ekkor a résztvevőket sós és
édes süteménnyel vendégeltük meg. (Köszönjük támogatóink: Csatári Teréz, Tóbiás Gáborné, Váradi Andrásné adományát)

11. alkalommal rendezte meg a Bereczki
Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre a dévaványai
Kazinczy-anyanyelvi versenyt.
A versenyt 11 évvel ezelőtt azzal a céllal
hirdettük meg a Dévaványán tanuló általános iskolások (3-8. osztályosok) és középiskolások számára, hogy felkeltsük érdeklődésüket egy-egy jeles költőnk, írónk
életének, művének, anyanyelvünk, helyesírásunk alaposabb megismerése iránt,
valamint ismerkedjenek meg Dévaványa
történetével. Ez a célunk, tervünk sikerrel
járt és jár, ugyanis 11 éve mindig 100-110
között van a résztvevő tanulók száma.
Az idei verseny témája Petőfi Sándor,
II.Rákóczi Ferenc és Dévaványa kuruc
kori története volt. Az első két írásbeli feladatsor megoldása után a döntő következett. Erre április 29-én, du.14 órakor került
sor a múzeumban. Itt már csak a legjobban
teljesítők (56 fő) vehettek részt.
A versenyünket mindig az országos ünnephez, a magyar nyelv hetének programjai közé illesztjük, melynek idei témája: A
magyar költészet nyelve. Hangulatébresztőnek fiatal kortárs költőnk, Varró Dániel
néhány versét nézhették és olvashatták a
versenyzők, pl. ezt korunkra nagyon jellemzőt: sms#5
1 gondolat bánt engemet
kigomboljam az ingemet?
csupán ha gomb lesz 2 szemed
az én szemem pedig mit lát a luk
s magamra gombolhatlak általuk.
Ezután tovább hallgatták a bevezető köszöntőt, majd következett a versenyfeladatok megoldása. A szorgalmasan, gondosan
felkészült tanulók lázas izgalommal, figyelmesen, fegyelmezetten oldották meg,

Ezalatt a zsűri fáradhatatlanul végezte munkáját, akikre az elmúlt 11 év alatt
mindig számíthattunk. Köszönet a két teremben zajló verseny zsűri elnökeinek:
Dr. Ágoston Sándor történésznek, nyugdíjas tanárnak, (aki most megjelent Vasvári
Pál szabadcsapatáról szóló könyvéből 12
db-ot ajánlott fel jutalmazásra) Mile Lajos
tanárnak, alpolgármesternek, és a zsűri lelkes tagjainak: Baloghné Berényi Erzsébet
igazgatónőnek, Tóbiás Gáborné, Ernyesné
Vass Róza, Dr. Ágoston Sándorné, Pihurik
Katalin pedagógusoknak, Németi József
tanárnak, önkormányzati képviselőnek, az
Oktatási, Kulturális Bizottság elnökének.
A versenyen a következő eredmények
születtek:
3. osztályosok
I. Gyenis Milán, Nagy István 3.a
II. Czirják Lili, Tóth Sára 3.a
II. Kovács Dominik, Zsila Máté 3.a
Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI
Felkészítő tanítójuk: Berta Anikó.
4. osztályosok
I. Harmati Viktória, Szujó Kinga 4.a
II. Bakó Boglárka, Becző Evelin 4.a
III. Kéki Natália, Szujó Petra 4.a
Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI
Felkészítő tanítójuk: Laskai Tiborné.
5. osztályosok
I. Kovács Hanna, Szarka Inez 5.b
Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI
Felkészítő tanárjuk: Czudorné Bukva Róza
II. Mideczki Panna, Szatmári Szabolcs 5.a
Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI
Felkészítő tanárjuk: Majoros Rita.
III. Szabó Sára, Tarr Izabella 5.b
Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI
Felkészítő tanáruk: Czudorné Bukva Róza.
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6. osztályosok
I. Gonda Csilla, Jónás Sára 6.a
II. Szűcs Zoltán, Tóth Dávid Zoltán 6.a
Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI
Felkészítő tanárjuk: Tóth Annamária.
III. Belanka Bianka, Kiss Nóra 6.b Ványai
Ambrus Általános Iskola és AMI
Felkészítő tanáruk: Czudorné Bukva Róza.
7-8. osztályosok
I. Bereczki Szabolcs, Tánczos Gergő 7.c
Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI
Felkészítő tanárjuk: Tóth Annamária.
II. Pataki Balázs 7.b
Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI
Felkészítő tanáruk:Majoros Rita.
III. Csontos Dóra, Feke Kinga 7.c
Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI
Felkészítő tanáruk: Tóth Annamária.
Középiskolások
I. Hartmann Mária, Kecse Klaudia 10.a
II. Gyányi Tifani, Tóth Barbara 9.a
III. Németh Fanni, Nyilas Zsófia 9.a
Gyulai szc dévaványai szakképző iskolája és
kollégiuma Felkészítő tanáruk: Schwarcz Júlia.
Az I. helyezettek 1 napos jutalomkiránduláson vehetnek részt Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, városnézésen.
A II. és II. helyezettek könyvjutalomban
részesültek.
GRATULÁLUNK a helyezetteknek. További jó tanulást kívánunk minden résztvevő tanulónak!
A sikeres jó hangulatú verseny megszervezésében segítettek: Csekőné Kovács
Emma, Pesztránszki Ferencné, Petri Lászlóné, Purgel Mihályné, Tóbiás Gáborné,
Váradi Andrásné pedagógusok, valamint a
múzeum dolgozói. Köszönjük nekik!
Ahhoz, hogy anyanyelvi versenyünket
már 11. alkalommal megrendezhettük,
köszönjük a városi képviselő-testületnek
anyagi támogatását, a Múzeumpártoló
Közhasznú Alapítványnak és a DÁMK jutalmazáshoz való anyagi hozzájárulását, és
a helyszín biztosítását.
Köszönjük mindenkinek, aki segített a
rendezvény megszervezésében.
Reméljük a jövőben is számíthatunk
segítő támogatásukra, a versenyző tanulókból pedig múzeumlátogató múzeumbarátok válnak. Köszönet a versenyző tanulóknak és jövőre is várjuk őket!

ÉVFORDULÓS SAROK
KEDVES OLVASÓINK!
Szokásos módon híres magyarokra emlékezünk.
Május 5.
1904. május 5-én, 115 évvel ezelőtt halt
meg Jókai Mór, a magyar irodalom egyik
legnagyobb írója, mesemondója. Legszebb, leghíresebb regényeit szinte mindnyájan ismerjük – olvastuk vagy megfilmesített változatát láttuk. Most egy humoros
írását olvashatjuk, melynek a címe:
A ványai asszony…
1854-ben Ványán felmegy egy asszony
a városházához, s panaszolja, hogy az ő
katonája ilyen meg olyan rossz; mindig
haragszik, mindig káromkodik, a legdrágalátosabb töltött káposztában is úgy turkál, mint a disznó.
Aztán ha csak egyet-egyet szól is, úgy
hányja a sok szekermencet, mintha mindjárt meg akarná ölni.
– Beszéljen kend hozzá szépen – mondja
a bíró.
– Beszélnék ám, ha tudnék; de az istenadta gyávája még annyit sem tud magyarul, hogy: ja.
S ismét egy irodalomtörténeti érdekesség: ugyanazon a napon, május 5-én, de
5 évnyi különbséggel, 1909-ben megszületett irodalmunk kiváló, de tragikus
sorsú költője: Radnóti Miklós. Tőle egy
rövid, tavaszköszöntő versrészletet olvashatunk.
„Ragyogó rügyön…”
Radnóti Miklós: Április
Ragyogó rügyre ült le most a nap,
s nevetve szamárfület mutogat.
Madárfi erre eltátja csőrét,
hunyorg feléje a nevető rét,
s a bárány is csodálkozik. Csoda,
hogy nem billen ki száján fogsora.
Ragyogó rügyön álldogál a nap,
indulni kész, arany fején kalap.
Fiatal felhő bontja fönt övét,
s langyos kis esőt csorgat szerteszét,
a rügy kibomlik tőle és a nap
pörögve hull le és továbbszalad.

Anyák napjára

Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Petőfi Sándor: Füstbe ment terv ….
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Egész uton – hazafelé –
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
Azon gondolkodám:
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Miként fogom szólítani
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Rég nem látott anyám?
Mit mondok majd először is
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Kedvest, szépet neki?
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
A kart terjeszti ki.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
S jutott eszembe számtalan
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Bár a szekér szaladt.
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
S a kis szobába toppanék...
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Röpűlt felém anyám...
Áldd meg könnyhullatását,
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
áldd meg szenvedését!
Mint a gyümölcs a fán.
Áldd
meg
imádságát,
melyben el nem fárad,
(Dunavecse, 1844. április.)
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Ady Endre: Az anyám és én….
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!
Sötét haja szikrákat szórt,
Dió-szeme lángban égett,
Csípője ringott, a büszke
Kreol-arca vakított.

Szeme, vágya, eper-ajka,
Szíve, csókja mindig könnyes.
Ilyen volt a legszebb asszony,
Az én fiatal anyám.
Csak azért volt ő olyan szép,
Hogy ő engem megteremjen,
Hogy ő engem megfoganjon
S aztán jöjjön a pokol.
Bizarr kontyán ült az átok.
Ez az asszony csak azért jött,
Hogy szülje a legbizarrabb,
A legszomorubb fiút.
Ő szülje az átok sarját
Erre a bús, magyar földre,
Az új hangú tehetetlent,
Pacsirta-álcás sirályt.
Fénye sincs ma a szemének,
Feketéje a hajának,
Töpörödött, béna asszony
Az én édes jó anyám.
Én kergettem a vénségbe:
Nem jár tőle olyan távol
Senki, mint torz-életével
Az ő szomoru fia.

Dsida Jenő: Hálaadás…
Május azonban nemcsak a legszebb
tavaszi hónap, hanem az édesanyák és a Köszönöm Istenem az édesanyámat!
gyerekek hónapja is. Első vasárnapján az Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
édesanyákat, utolsó vasárnapján pedig a Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
gyerekeket köszöntjük, ünnepeljük.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
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Gyermeknapra
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért…
Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.
Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.
Kínáld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket csillagos éjszaka.
Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.
S ti mind, élő és holt anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,
Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.
Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.
Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;
Tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek.
Összeállította: Váradi Andrásné

HELYISMERETI SÉTA DÉVAVÁNYÁN A BÉKÉSCSABAI POSTÁS NYUGDÍJAS KLUB TAGJAIVAL
Minden évben ellátogatunk egy szakmai és várostörténeti
nevezetesség megtekintése keretében a megyében élő postás nyugdíjas klubtársak városába, községébe. 2019. április 15-én Illin József klubtársunk városában, Dévaványán
töltöttünk egy napot. Előzetesen Szalay Ágnes történész, a
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény állandó
kiállításainak a megtekintésére és egy helyismereti sétára
hívott minket. Szalay Ágnes hűsége és kötődése a postához és a postásokhoz akkor kezdődött, amikor a 90 éves
a békéscsabai Postapalota (1927-2017) című kiadványunk
szerkesztését elvállalta.

Hajdu Ildikó szakmai kordinátor fogadott minket a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény épületében. Ismertette, hogy az intézmény 2000 óta tárja az érdeklődők elé a
település gazdag történeti, néprajzi értékeit, írásos és tárgyi
hagyatékát. Egy állandó kiállítása az alapító, Bereczki Imre
életét mutatja be.
A „Fejezetek Dévaványa történetéből a hódoltság korától
az I. világháborúig” állandó kiállítás egyik rendezője Szalay Ágnes nagy szakmai tudással ismertette a város történetéhez kapcsolódó ismereteket. Nagy érdeklődéssel tekintettük meg Vágvölgyi Mihály „Ilyennek képzelték Petőfit
a szobrászok” c. fotókiállítását és az „Origami csodálatos
világa” c. vándor-kiállítás anyagát.
Ezután következett a három órás helyismereti séta a városban. Megismerkedtünk a város nevezetes épületeivel,
természeti értékeivel, turisztikai adottságaival. A neoklas�szicista református templom épülete előtt hosszasan időztünk, majd a műemlék jellegű késő barokk klasszicizáló
stílusban épült katolikus templom, parókia, plébánia épületénél ismertük meg az építésre vonatkozó történeteket.
Betekintettünk a Vadkacsa épületének udvarára is. Időközben nem feledkeztünk meg a posta épületéről sem, hiszen
a dévaványai posta az idén ünnepli fennállásának 160.
jubileumát. A korabeli postaépület helye is bemutatásra
került.
Elköszöntünk Szalay Ágnestől, és az utunkat a helyi postán folytattuk. Bartáné Szalai Mária postavezető
és Illin József ismertette a dévaványai posta történetét a
korabeli postaállomás megalakulásától napjainkig. Ismertették a korabeli postamesterek, postavezetők mun-

kásságát. Illin József 1977-től Dévaványa posta vezetője volt, később Békéscsaba 1. posta vezetője 1996-től
2005 januárjáig. Postai munkásságáért Gervay Mihály
Életműdíjban részesült 2013-ban.
Postás nyugdíjas vendéglátónk a „Csuzlis” Étteremben
vendégelt meg minket egy finom ebéddel. Megköszönjük
vendéglátóinknak a szíves fogadtatást, az értékes és tartalmas kirándulást, ezzel tovább gazdagíthattuk a helytörté-

neti és postatörténeti ismereteinket. Gazdagíthattuk fotótárunkat is a dévaványai sétán látottakkal.
Köszönjük Hajdu Ildikónak, Szalay Ágnesnek, Illin
Józsefnek, Bartáné Szalai Máriának és a múzeum dolgozóinak a feledhetetlen dévaványai kirándulás emlékeit!
Köszönjük Szalay Ágnesnek a postához és a postásokhoz
irántiszeretetét, érdeklődését, a postaépületek és a postatörténetek kutatásaiban való részvételét és érdeklődését.

A békéscsabai Postapalotáról írt könyvről és könyvbemutatóról a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány honlapján olvashatnak bővebben a kedves érdeklődők:
https://dapta.hu/postatorteneti-konyvbemutato-bekescsaban/
A Békéscsabai Postás Nyugdíjas Klub nevében:
Ogrincs Pálné klubvezető
Fotók: Gellért Mária
Békéscsaba, 2019. április 21.
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VÁROSI SÉTA A POSTÁS NYUGDÍJASOKKAL
Egy történésznek nem csak az a feladata, hogy összegyűjtsön
sok-sok tudást a fejében, hanem az is, hogy ezeket az ismereteket
tovább adja másoknak. Leginkább könyvek, tanulmányok formájában teszi ezt, a könyvtárakban talán a történelmi témájú könyvek polcai a legkiterjedtebbek. A történésznek ugyanis nagyon sok
mondanivalója akad. Előadásokon is megoszthatja másokkal kutatási eredményeit, ez talán leginkább a szakmai közönség számára a
legalkalmasabb. A legszórakoztatóbb viszont a városi séta.
A városi séta arra szolgál, hogy a jó levegőn, kint a szabadban
egy szakmailag felkészült vezető segítségével bemutassuk egy
adott település építészeti-természeti értékeit, a helység nevezetes személyeivel ismertessük meg a hallgatóságot, csupa csuda
dologra hívjuk fel a figyelmet és átadjuk az ismereteinket. Rohanó világunkban nem mindig van persze idő megállni és rácsodálkozni egy-egy apróságra, de egy ilyen városi séta alkalmával
kissé lelassíthatunk és jó társaságban lehetünk. Ha még egy-két
érdekességet is hallunk, az már külön jól esik.
Ilyen sétát tettünk a postás nyugdíjasokkal Dévaványán. A
„nyugdíjas” szó ne tévessze meg az olvasót, a lelkes kis csapat
néhol a séta vezetőjét – jelen írás szerzőjét – ugyancsak lehagyta!

A lelkesedésük és az érdeklődésük határtalan volt, talán ennek is
köszönhető, hogy 3 órásra sikeredett ez a kis túra. Végigsétáltunk
a város egyik legősibb utcáján, a Széchenyi utcán, benéztünk a
Bem utcába, hogy megnézzük, hol álltak egykor a helységházák
Dévaványán. Megismertük a templomok építésének keserédes
történetét, felfedeztük az egykori Vadkacsa Szálló udvarában
árválkodó, szebb napokat is látott fa pavilont. Vázlatosan megismertük a ványai zsidóság történetét, hiszen az Árpád utca-Köleshalmi utca sarkán álló szürke lakóház egykor két különálló
épületként létezett, egyikben az ortodox izraelita tanító lakott, a
másikban az iskola működött.
A városháza 1860-ban emelt épülete előtti búcsút követően pedig a postás nyugdíjasok mi más felé is vehették volna az irányt,
mint a posta felé. Itt már szakmai programok várták őket, amelyhez szakértő vezetést kaptak. Megfordulhat a fejünkben, hogy ha
már egyszer nyugdíjasok, miért nem pihennek végre kicsit. Mert
– ahogyan a klub vezetője fogalmazott – a postás egész életében
postás is marad! „Nekünk ez az életünk!” Nekünk pedig példát
mutatnak, hogyan lehet egy szakmát ennyire szeretni.
Szalay Ágnes, történész

ORIGAMI KIÁLLÍTÁS
A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény már évek óta
tervezte ezt a vándorkiállítást. A mezőberényi művelődési
központban dolgozó Fábián Zsolt közbenjárásával április
8-án elkezdődött a kiállítási anyag rendezése. A munkatársak és múzeumbarátok segítségével a bejárati kapu is fel lett
díszítve a megnyitóra. Az odaérkezett 4. osztályos tanulók
Sági Judit Pécsről érkezett origami kör vezető segítségével,
többféle hajtogatási módot kipróbálhattak és elsajátíthattak.
A lelkesedés nem hagyott alább, hiszen a megnyitó után a
felnőtt látogatók egy csoportja is belefogott a varázslatos papírcsodák készítésébe.
Origami japán eredetű szó. Jelentése az ori= hajtogatás
és a kami= papír (ami a rendaku miatt „gami”-vá változik)
összetételéből keletkezett. Az origami fejleszti a kézügyességet, összehangolja a szem és a kéz munkáját, így hat a bal és
jobb agyfélteke működésére, segíti a tájékozódást, irányok
észlelését, térérzékelést, ismerteti az alapvető geometriai for-

mákat és fogalmakat, végül fejleszti a kreativitást, memóriát
és gondolkozást.
Az első magyar origami leírás 1935-ben jelent meg a Sicc
című könyvben, azonban az első magyar origami könyv csak
30 év elteltével került kiadásra. Ojoaki Kavai 1932-ben, Tokióban született origamimester. Eredetileg művészi pályára
készült, színházi rendezőként, de meghiúsult az előadás,
amelyikhez maszkokat készített, hajtogatott papírból. Ez vezetett az első origami kiállításhoz 1961-ben.
Tojoaki nagyon sok híres könyv szerzője is, ilyenek például az Origami, a Színes Origami és a Kreatív Origami.
A tárlatvezetés és hajtogatás után többek fejében megfogalmazódott, hogy érdemes volt eljönni, hiszen egy tartalmas és
interaktív foglalkozás részesei lehettünk, ami örömet és kikapcsolódást jelentett. Több gyakorlással otthon is bátrabban
tud belefogni az, aki látta és részese volt a délutánnak.
B.A.

TÜDŐSZŰRÉS
VÁLTOZATLAN FELTÉTELEK MELLETT ISMÉT
MŰKÖDIK SZEGHALMON A TÜDŐSZŰRŐ!
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a
Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi Tüdőgondozóba.
Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!
A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló nélkül
fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba kerül (melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi beutaló
szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi
szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a 06
66/371-796-os telefonszámon a 121-es melléken kérhet a
Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt
polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100-as telefonszámon a 129-es melléken.
Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdőszűrővel történt telefonos egyeztetést követően minden jelentkezővel telefonon közöljük.
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A Dévaványai Tüskevár Halastó tulajdonosa és a Füzesgyarmati
Arany Sólyom Íjász Egyesület szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a II. Túzok Kupa elnevezésű
versenyére.
A rendezvény három napos, pénteken már lehet jönni kikapcsolódni, bográcsolni, horgászni (csak
állami jeggyel). A szombati napon
tartjuk a versenyt, akinek van kedve, maradhat vasárnap estig. Szállás
korlátozott számban áll rendelkezésre - lehetőség lesz jurtában aludni - aki tud, az jurtát, sátrat hozzon
magával.
Várjuk kézműves termékeket forgalmazó árusok jelentkezését. Helypénz nincs!
Várjuk az íjászat iránt érdeklődőket. A helyszínen lehetőséget biztosítunk az íjászkodásra a kezdőknek
is. Szalma József íjkészítő mester íjait
is ki lehet próbálni és megvásárolni.

• vadász íj fa középpel (modern
A verseny helyszíne a dévaványai
longbow, vadászreflex) fa és
Tüskevár Halastó. Dévaványa, Takarbon vesszővel.
nya 1 (szélesség: 47,0609-hosszúság: 20,9321) pontos helyszínt táb- A célok összeállítása változatos,
lák jelzik.
2D-s, 3D-s és lőlapos célok, összesen 24 db. Meglövésük célonként
TERVEZETT PROGRAM: 3-6 vesszővel. Díjazás: kategóriánként az első három helyezett: érem,
oklevél.
Május 31. péntek:
Kategóriánként a felnőtt távról
Pénteki nap kötetlen (pálya építés, (15 év fölött) legtöbb pontot lövő
horgászat, bográcsolás, szalon- hölgyek és urak kupát kapnak.
nasütés, este szertűz – dobolás).
Történelmi íj kategóriában, a felJúnius 1. szombat:
nőtt távról legtöbb pontot lövő
8 órától gyülekező és nevezés
íjásznak, Szalma József 10.000 Ft-ot
ajánlott fel.
8:00 - 9:45-ig belövés
9:45-kor megnyitó
10:00 Versenykezdés
Kb. 14 órától ebéd: őz pörkölt,
birka pörkölt vagy halászlé. Reggeli: zsíroskenyér, hagyma. A
helyszínen egész nap büfé üzemel.

Információ:
Cserven Tibor: 30/683-6257
Szitás László: 30/915-4104
BTE: Szitás László
Kiskorúak csak felnőtt felügyeletével versenyezhetnek.

Ebéd után csapatpárbaj, eredElőnevezni a Facebookon lehet ményhirdetés.
Szeretettel várunk mindenkit:
2019.05.30. 24.00-ig. Lesz leheTüskevár
Halastó Tulajdonosa és a
tőség helyszíni nevezésre is. A
Az alábbi íjakkal lehet nevezni:
Füzesgyarmati Arany Sólyom Íjász
nevezési díj egy tál meleg ételt is
•
történelmi
íj,
fa
vesszővel,
Egyesület.
tartalmaz.
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Születések:

VÉRADÁS
MÁJUS 24-ÉN
8 ÓRÁTÓL A
MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN.

Balogh Gyula és Mánya Anett lánya Léna,
Giricz Miklós Ádám és Erdei Tünde lánya Zoé,
Harmati Sándor és Erdei Éva fia Sándor,
Mester Tibor és Gyöngyösi Emerencia fia Nolen.

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

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

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

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

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

Telefon: 30/360-2615

- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75

OKULÁR
OPTIKA

Ahány éves annyi % kedvezményt
adunk alaplencséink árából, a kedvezmény réteget
mi adjuk hozzá ajándékba!

Az akció május 1-től – 31-ig tart!

Felvilágosítás az üzletben vagy az alábbi
telefonszámon: 06-20/587-1066.
Okulár Optika, Dévaványa Hősök tere 4.

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!
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LABDARÚGÁS
DÉVAVÁNYAI SE:
Helyezés
1.
2.
3.

DÉVAVÁNYAI SE felnőtt tabella

Csapat
Dévaványai SE
Dobozi SE
Okányi KSK

GY
21
17
14

D
3
8
4

V
3
2
9

Gólkülönbség
75-20
61-20
59-40

Tagai Attila: Súlyos egyéni hibák után csapat szinten is csődöt mondtunk, megérdemelt hazai győzelem,
Pont
66
59
46

2019. április 7. vasárnap 16:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Csabacsűdi GYLSE - Dévaványai SE 1 - 0 (1 - 0)

130 néző, játékvezető: Baráth János.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 18 Kéki Cs., 10 Marton L.,
20 Szabó P., 5 Kovács B., - 19 Barna T. (16 Gubucz V. 56’), 8
Adamecz I., 6 Szabó E. (21 Panyik F. 68’), 9 Kisari T., - 7 Kovács
F., 17 Papp V., Cserék: 1 Sági B., 3 Bereczki Á., Edző: Bereczki
Árpád.
Góllövők: Kajtár I. 28’ (11 -es ből).
Piros lap: Endrefalvi E. 30’, Gillik A. 80’.
Jók: Az egész csapat, ill: Kéki Cs., Kovács B.
Bereczki Árpád: Küzdelmes mérkőzésen ajándékoztunk egy
gólt a hazaiaknak, majd az óriási mezőnyfölényünket nem tudtuk gólra váltani.

2019. április 13. szombat 16:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dobozi SE - Dévaványai SE 1 - 2 (1 - 0)

310 néző, játékvezető: Fehér József.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 6 Szabó E. (21 Panyik
F. 59’), 10 Marton L., 20 Szabó P., 5 Kovács B., - 9 Kéki Cs., 8
Adamecz I., 4 Bányai R., 11 Kisari T. (16 Gubucz V. 71’), - 7
Kovács F. (3 Pap Á. 83’), 17 Papp V., Csere: 97 Szász D. Edző:
Bereczki Árpád.
Góllövők: Komlósi M. 8’ (11-es ből), ill: Adamecz I. 55’, Papp
V. 77’.
Jók: Az egész csapat.
Bereczki Árpád: Az osztály szinvonalát meghaladó mérkőzésen, jó hazai csapat ellen, nagyszerű csapatmunkával, megérdemelten fordítottuk meg a mérkőzést.

2019. április 20. szombat 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Békéscsabai MÁV SE 4 - 1 (0 -0)

200 néző, játékvezető: Fekete Zoltán.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 9 Kéki Cs., 10 Marton L., 20
Szabó P., 5 Kovács B., - 16 Gubucz V., 6 Szabó E. (19 Barna 64’),
4 Bányai R., 21 Panyik F. (3 Pap Á. 60’), - 11 Kisari T., 7 Papp K.
(13 Papp D. 75’). Csere: 1 Sági B. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Kisari T. 49’ (11-es ből), 84’, Szabó P. 80’, Papp D.
87’, ill: Pojendán E. 70’.
Jók: Az egész csapat, ill: Viczián D., Mazán Zs.
Kéki Csaba csapatkapitány: A helyzeteink alapján, megérdemelten nyertünk, bár töredékét sikerült kihasználni. Köszönjük
a biztatást a lelkes szurkolótáborunknak, akik tizenkettedik játékosként voltak velünk.

2019. április 27. szombat 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Mezőberényi LE - Dévaványai SE 0 - 1 (0 - 0)

100 néző, játékvezető: Mezei Máté.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 6 Szabó E. (16 Gubucz V. 46’),
10 Marton L., 20 Szabó P., 5 Kovács B., - 9 Kéki Cs., 8 Adamecz
I., 4 Bányai R., 11 Kisari T. (3 Pap Á. 79’), - 17 Papp V. (19 Barna
T. 71’), 7 Kovács F., Csere: 22 Vastagh Zs., Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Papp V. 47’.
Jók: Rau Zs., Kanó B., Balogh L., ill: Kovács B., Kovács F.,
Kéki Cs.
Bereczki Árpád: Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést
a sok kihagyott helyzet miatt. Ezért végig izgulnunk kellett a
meccsen. Gratulálok a csapat küzdeni tudásához.

DÉVAVÁNYAI SE II:
Helyezés
1.
2.
3.

DÉVAVÁNYAI SE II.

Csapat
Köröstarcsa KSK
Dévaványai SE II.
Méhkeréki SE

GY
14
12
9

D
0
2
0

V
2
3
8

Gólkülönbség
75-11
46-21
48-33

2019. április 13. szombat 16:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Kamuti SK - Dévaványai SE II. 6 - 1 (2 - 0)

Pont
42
38
27

100 néző, játékvezető: Kis Pál.
Dévaványai SE II: 1 Sági B., - 13 Szalai B., 2 Takács F., 3 Meidinger J. (16 Hegedűs Zs. 83’), 11 Pálfi J., 4 Szitás L., - 9 Feke B.
(15 Juhász Zs. 70’), 5 Nagy Z., 8 Kató B., 19 Nyíri A., - 7 Papp
K., Cserék: 6 Juhász P., 14 Tagai A., Játékos edző: Tagai Attila.
Góllövők: Knapp A. 28’, 51’, 59’, Fulajtár A. 42’, Juhász K. 79’,
85’, ill: Szabó I. 82’ (Öngól).
Jók: Az egész csapat, ill: Meidinger J., Kató B.

2019. április 20. szombat 14:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE II. - Méhkeréki SE 3 - 0 (3 - 0)

90 néző, játékvezető: László István Sándor.
Dévaványai SE II: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 2 Takács F., 11
Pálfi J., 4 Szitás L. (21 Zsila P. 57’), 18 Ungi A., - 9 Feke B. (14
Juhász P. 61’), 6 Adamecz I., 8 Kató B. (15 Peszránszki F. 76’), 19
Nyíri A., - 7 Kovács F., Cserék: 96 Hegedűs Zs., 24 Juhász Zs.,
Játékos edző: Tagai Attila.
Góllövők: Kovács F. 19’, 37’, 44’.
Jók: Kató B., Nyíri A., Feke B., Szalai B., ill: Csóka D., Ruzsa L.
Tagai Attila: Magabiztos játékkal tartottuk itthon a három
pontot.

2019. április 27. szombat 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Gerlai SE - Dévaványai SE II. 0 - 3 (0 - 1)

50 néző, játékvezető: Steigler Ádám.
Dévaványai SE II: 1 Sági B., - 21 Zsila P., 2 Takács F., 11 Pálfi
J., 3 Meidinger J., 4 Szitás L., - 9 Feke B., 7 Juhász P., 5 Nagy Z.,
- 11 Papp D., 15 Pesztránszki F. (13 Hegedűs Zs. 82’), Csere: 24
Juhász Zs., Játékos edző: Tagai Attila.
Góllövők: Papp D. 18’, 67’, Zsila P. 61’.
Jók: Sebestyén Antal, Karácsony A., ill: Az egész csapat.
Tagai Attila: Nehéz körülmények között, nagy küzdelemben
megérdemelten nyertünk. Elismerésem a fiúknak!

IFI (U19):
Helyezés
1.
2.
3.

DÉVAVÁNYAI SE II.

Csapat
Dévaványai SE
Gyomaendrődi FC
Szarvasi FC

GY
15
11
13

D
0
1
0

V
1
5
4

Gólkülönbség
77-9
65-42
81-38

Pont
45
34
31

2019. április 14. vasárnap 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) - Tótkomlósi TC (U19) 11 - 0 (7 - 0)

50 néző, játékvezető: Nagy Zoltán.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B. (99 Végh T. 70’) , - 6 Kovács
B., 4 Meidinger J., 3 Pap Á., 16 Stranszki Zs. - 19 Kató B., 7 Kisari T. (17 Juhász P. 82’), 8 Szabó E. 9 Feke B. (5 Katona I. 50’), - 10
Papp K. (15 Hraskó D. 60’), 11 Papp D., Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Kató B. 10’, 60’, Kisari T. 14’, 25’, 40’, 44’, Papp K. 26’,
38’, Szabó E. 50’, Papp D. 73’, 78’.

2019. április19. péntek 11:00 KUPA MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) - Békéscsabai Jamina SE (U19)
4 - 1 (2 - 1)

85 néző, játékvezető: Kovács Antal.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 6 Kovács B., 4 Meidinger
J., 3 Pap Á., 9 Feke B., - 7 Kisari T. (13 Diós B. 80’), 17 Horváth
B. (16 Stranszki Zs. 70’), 8 Szabó E., 19 Kató B., - 10 Papp K. (14
Juhász P. 76’), 11 Papp D., Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Kisari T. 7’,10’, 57’, Papp K. 71’, ill: Gajdács M. 3’.
Jók: Az egész csapat.

2019. április 21. vasárnap 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) - Békéscsabai MÁV SE (U19)
3 - 0 JÁTÉK NÉLKÜL!
Játékvezető: Rubás Zoltán,

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).

A HÁTRALÉVŐ 4 FORDULÓTÓL FÜGGETLENÜL
BAJNOK A DÉVAVÁNYAI SE U19
ÉREMÁTADÓ 2019. MÁJUS 18. SZOMBAT 17:00
A DÉVAVÁNYAI SE – DOBOZI SE LABDARÚGÓ
MÉRKŐZÉS ELŐTT!

SERDÜLŐ (U16):

2019. április 6. szombat 10:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Vésztői SE (U16) - Dévaványai SE (U16) 1 - 10 (0 - 3)

Dévaványai Hírlap - 24. oldal

20 néző, játékvezető: Ollé Péter.
Dévaványai SE (U16): 1 Végh T., - 13 Högye B. (6 Szarka Sz. II
54’), 5 Szarka Sz., 4 Séllei Z., 17 Vallach L., - 12 Feke T., 2 Feke
B., 10 Katona I., 11 Gódi R. (6 Raffael D. 58’), - 15 Szabó E. (14
Csontos B. 58’), 7 Hraskó D. Csere: 9 Erdős N., Edző: Ugrai Csilla.
Góllövők: Csóti B. 74’, ill: Szabó E. 7’, 57’, Gódi R. 16’, Feke B.
28’, Hraskó D. 52’, 60’, 69’, Katona I. 61’, 86’, Séllei Z. 62’.

2019. április 12. péntek 16:30 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U16) - Békési FC (U16) 0 - 3 (0 - 1)

40 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E., - 13 Högye B., 5 Szarka Sz.,
4 Séllei Z., 17 Vallach L., - 12 Feke T. (6 Polasek L. 75’), 2 Feke
B., 10 Katona I., 11 Labodár K. (18 Kató E. 60’), - 7 Hraskó D.
(14 Csontos B. 82’), 9 Jenei Cs. (3 Végh T. 39’), Csere: 9 Erdős
N., Edző: Ugrai Csilla.
Góllövők: Malatyinszki D. 45’, Reszelő A. 77’, László L. 83’.

2019. április 19. péntek 16:00. BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Békéscsabai MÁV SE (U16) - Dévaványai SE (U16)
0 - 11 (0 - 4)

20 néző, játékvezető: Vincze Gyula.
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E. (99 Erdős N. 66’), - 13 Végh
T., 5 Szarka Sz., 4 Séllei Z. (15 Raffael D. 54’), 17 Vallach L., - 12
Feke T., 2 Feke B., 10 Katona I., 18 Kató E. 60 (3 Nagy A. 66’),
- 7 Hraskó D., 9 Jenei Cs. (6 Polasek L. 66’), Csere: 8 Kovács E.,
Edző: Ugrai Csilla.
Góllövők: Feke T. 10’, Jenei Cs. 16’, 50’, Hraskó D. 17’, 65’, 68’,
76’, Végh Z. 22’, Séllei Z. 48’, Katona I. 62’, 87’.

2019. április 26. péntek 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U16) - Berényi Gyermek FC (U16)
1 - 4 (1 - 1)

30 néző, játékvezető: Korbely Szabolcs Péter.
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E., - 3 Végh T., 5 Szarka Sz., 4 Séllei
Z., 17 Vallach L. (16 Szarka Sz. II 53’), - 12 Feke T. (8 Gódi R. 81’),
2 Feke B., 10 Katona I., 18 Kató E. 60 (11 Jenei Cs. 67’), - 7 Hraskó
D., 13 Hőgye B., Cserék: 6 Polasek E., 14 Csontos B., 15 Raffael D., 99
Erdős N., Edző: Ugrai Csilla.
Góllövők: Séllei Z. 17’, ill: Malét K. 31’, 59’, Nagy A. 48’, Olej B. 70’.

BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEK:
DÉVAVÁNYAI SE:
2019. MÁJUS 11. SZOMBAT 17:00
DÉVAVÁNYAI SE – CSABACSŰDI GYLSE
2019. MÁJUS 18. SZOMBAT 17:00
DÉVAVÁNYAI SE – DOBOZI SE
2019. MÁJUS 25. SZOMBAT 17:00
BÉKÉSCSABAI MÁV SE - DÉVAVÁNYAI SE
2019. JÚNIUS 1. SZOMBAT 17:00
DÉVAVÁNYAI SE – MEZŐBERÉNYI LE

DÉVAVÁNYAI SE II:

2019. MÁJUS 11. SZOMBAT 17:00
KÖRÖSTARCSA KSK - DÉVAVÁNYAI SE II.
2019. MÁJUS 18. SZOMBAT 17:00 ???
ZSADÁNYI KSE - DÉVAVÁNYAI SE II.
2019. MÁJUS 25. SZOMBAT 17:00
DÉVAVÁNYAI SE II. – KARDOS-ÖRMÉNYKÚT KSK

IFI (U19):

2019. MÁJUS 12.VASÁRNAP 14:00
DÉVAVÁNYAI SE (U19) – BÉKÉSCSABAI JAMINA SE (U19)
2019. MÁJUS 19.VASÁRNAP 15:00
GYOMAENDRŐDI FC (U19) - DÉVAVÁNYAI SE (U19)
2019. MÁJUS 26.VASÁRNAP 16:00
DÉVAVÁNYAI SE (U19) – MEZŐHEGYESI SE (U19)
2019. MÁJUS 29. SZERDA 17:00 KUPA ELŐDÖNTŐ !
DÉVAVÁNYAI SE (U19) – SZARVASI FC (U19)
2019. JÚNIUS1 2. VASÁRNAP 10:00
SZARVASI FC (U19) - DÉVAVÁNYAI SE (U19)

SERDÜLŐ (U16):

2019. MÁJUS 17. PÉNTEK 17:00
DÉVAVÁNYAI SE (U16) – KONDOROSI TE (U16)
2019. MÁJUS 26. VASÁRNAP 14:00
GYOMAENDRŐDI FC (U16) - DÉVAVÁNYAI SE (U16)
2019. MÁJUS 31. PÉNTEK 17:30
SZEGHALMI FC (U16) - DÉVAVÁNYAI SE (U16)
2019. JÚNIUS 8. SZOMBAT 11:00
KÖRÖSLADÁNYI MSK (U16) - DÉVAVÁNYAI SE (U16)

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága édesapánk
Hajdú József temetésén megjelentek,
együttérzésükkel, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

„Az arcod örök marad, nem száll el szavad.
Minden mosolyod a szívünkben marad.”

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
találj odafönt örök boldogságot.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.
De az emlékeiddel szívünkben maradtál,
számunkra Te soha meg nem haltál.”

Fájó szívvel emlékezünk Papp Józsefné
halálának 9. évfordulóján.

Gránit, márvány, műkő síremlékek

Megemlékezés

Szerető családja

„Bár drága szíved többé már nem dobog,
emléked örökké bennem élni fog.
Elhagytad a házat, a lakást, amit úgy szerettél,
itt hagytál mindent, amiért oly sokat küzdöttél.
Egész életeden át dolgozva éltél,
bánatot rám hagyva, hirtelen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemeidet.
Megpihenni tért dolgos kezed.”

Régi sírok felújítása, sírtisztítás, sírok lefedése,
betűvésés, épületmunkák, ablakpárkányok,
kerítés és kéménykalapok készítését vállalom.
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

Borsi Károlyra halálának 8. évfordulóján soha el nem
múló szeretettel emlékezik felesége, fia, menye,
két unokája, unokaveje és három dédunokája.

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

§

Ügyvédi iroda

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

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

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

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 35 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2019. május 17. (péntek) 17 óra

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

Nagy Olivér autószerelő

Dr. Kiss László

Dr. Kiss László ügyvéd

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

Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894
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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.

Dr. Zsíros István állatorvos
Eboltás • mikrochipes
megjelölés • gyógyítás

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

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

06/30-391-46-05

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.

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.

Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.

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

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

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2019. JÚNIUS 3., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2019. június 3-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: Június 14. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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