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Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2019. február 21. napján rendkívüli 

ülést tartott.
Első napirendi pontban döntöttek arról, hogy indulnak az

„A víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekinte-
tében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, 
technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beru-
házásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az üveg-
házhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik” elnevezésű 
pályázaton és konzorciumi megállapodást kötnek az Alföldvíz 
Zrt.-vel.

Második napirendben döntött arról a Képviselő-testület, hogy 
indul a „Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése” elnevezé-
sű pályázaton és konzorciumi megállapodást köt a Nemzeti Fej-
lesztési Programiroda Nonprofi t Kft -vel.

Harmadik napirendi pontban a „Közétkeztetési szolgáltatás” 
tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított Kbt. 115. 
§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánították. 

Negyedik napirend keretében a település köztemető kerítésé-
nek megvalósításához szükséges anyagbeszerzés tárgyában in-
dított eljárás során a Gáz-Őr Kft . bruttó 1.943.310,- Ft összegű 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Ötödik napirendi pont keretében döntöttek arról, hogy a 
Nyuzóné Szabó Edit egyéni vállalkozó részére - „Kéz- és lábápo-
lás, műkörömépítés” céljából - a Strandfürdő és Gyógyászat épü-
letének 9,4 m2-es helyiség bérletére vonatkozó szerződését módo-
sítják, és részére  a helyiséget 2023. december 31. napjáig bérbe 
adják 12.500,- Ft/hó+Áfa egységárral, továbbá döntöttek arról, 
hogy adott helyiség ablakainak cseréjéhez nem járulnak hozzá.

Bejelentés keretében döntést hoztak arról, hogy a SÁRHA-
JÓ Humán Iroda Alapítvánnyal nem kívánnak együttműködési 
megállapodás kötni.

 A Képviselő-testület 2019. február 28. 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 elfogadásra a Gyomaendrő-
di Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztató.

Második napirendi pontban elfogadták Dévaványa Környezetvédel-
mi Programjának felülvizsgálatát.

Harmadik napirendben elfogadásra került a Local Agenda 21 – A 
fenntartható fejlődés helyi programjának felülvizsgálata.

Negyedik napirend keretében megtárgyalták és egyhangúlag elfo-
gadták az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztatót.

Ötödik napirend keretében fogadták el a 2018. évi kintlévőségek be-
hajtásáról szóló tájékoztatót.

Hatodik napirendi pontban elfogadták Dévaványa Város Önkor-
mányzatának 2019. évi közbeszerzési tervét.

Hetedik napirendben döntöttek arról, hogy meghirdetésre kerül a 
Szociális Földprogram keretében megvalósuló állattenyésztés.

Nyolcadik napirendi pontban módosították az önkormányzati va-
gyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakor-
lásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletet.

Kilencedik napirendben került módosításra a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet.

Tizedik napirendi pontban az Önkormányzat 2018. évi költségveté-
séről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet került módosításra.

Tizenegyedik napirend keretében döntöttek a gyermekétkeztetési 
térítési díjakról szóló 10/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

Tizenkettedik napirendi pontban elfogadták a kerékpárút hálózat ki-
bővítéséről szóló tájékoztatót.

Tizenharmadik napirendi pontban a „Mezőgazdasági bérmun-
kák 2019. évben” tárgyában indított beszerzési eljárás eredmé-
nyeként az AGRICOLA Dévaványa Kft . műtrágyaszórásra adott 
bruttó 5. 080,- Ft/ha, valamint szárzúzásra adott bruttó 7. 620,- 
Ft/ha összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Tizennegyedik napirend keretében döntöttek arról, hogy a VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, ön-
kormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázatot a várható 
önerő megnövekedett mértékére tekintettel visszaadják.

Tizenötödik napirendi pontként került elfogadásra a polgármes-
ter 2019. évi szabadságolási ütemterve.

Tizenhatodik napirendi pont keretében úgy döntöttek, hogy 
2020. január 1. napjával kilépnek a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségéből.

Tizenhetedik napirendben döntöttek arról, hogy területi ellátási ér-
dekből a II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátására előszer-
ződést kívánnak kötni Dr. Pécsi-Huszár Zoltán háziorvossal.

Tizennyolcadik napirendi pontban döntöttek a Közalkalmazotti sza-
bályzat módosításáról.

Tizenkilencedik napirendben módosították a lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendeletet.

Huszadik napirendben a „Helyi sajátosságokra épülő közfoglal-
koztatási programelemen belül a varráshoz szükséges anyagbeszerzés 
– Dévaványa Startmunka 2019” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként a Bak Krisztián egyéni vállalkozó nettó 4.500 Ft/fm 
egységáras ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Huszonegyedik napirendi pontban a „Mezőgazdasági anyagok, 
eszközök beszerzése – Járási Startmunka Mintaprogram 2019” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Csaba Já-
nosné egyéni vállalkozó bruttó 7.710.145,- Ft összegű ajánlatát 
hirdették ki nyertesnek. 

Huszonkettedik napirendi pont keretében a „Járási Startmunka Min-
taprogram Dévaványa 2019 – Műszaki cikkek beszerzése” tárgyban 
indított beszerzési eljárás eredményeként a Kábel Elektro Kft . bruttó 
1.382.367,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Huszonharmadik napirendben a „Járási Startmunka Mintaprog-
ram – Dévaványa 2019” tárgyban indított beszerzési eljárás ered-
ményeként az Agzo Sziti Kft . bruttó 17.713.179,- Ft összegű ajánla-
tát hirdették ki nyertesnek. 

Huszonnegyedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy a Voda-
fone bázisállomásnak helyet adó önkormányzati tulajdonú Dévaványa, 
Külterület 01634/10 hrsz-ú területét távközlési bázisállomás létesítésé-
nek céljára történő értékesítésre kijelölik.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2019. március 28. napján 15 
órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:

1. VÁROSPOLITIKAI FÓRUM
2. Beszámoló a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifj úsági Tábor 2018. 

évi működéséről.
3. Döntés a dévaványai civil szervezetek működési, feladatellátási 

támogatásáról.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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EFOP-1.2.11-16-2017-
00003

TEREMTS ESÉLYT 
PROGRAM -
DÉVAVÁNYA

BEKÖLTÖZTEK AZ 
ELSŐ „FECSKÉK”
Március elsején megkapták az első lakók a fecskelakások kul-

csait. A „Teremts Esélyt Program – Dévaványa” pályázat kereté-
ben 2 kis lakás került felújításra a Széchenyi utcán, ahol a fi atal 
párok, családok 24 hónapig lakhatnak térítésmentesen. Bár kí-
vülről a felújítás nem látványos, belülről annál nagyobb a válto-
zás: a lakások nyílászáróit kicseréltük, a fűtési rendszerek teljesen 
megújultak, a szobák beton padlói új laminált parkettát kaptak, 
a fürdőszoba, konyha és közlekedők új, modern burkolatokkal 
váltak szebbé. A lakásokba felszerelt konyha került beépítésre új 
konyhabútorokkal, hűtőkkel, tűzhelyekkel, mikrohullámú sütők-
kel. A szobák szekrényekkel, ágyakkal, íróasztalokkal felszereltek, 
melyhez laptop és internetelérés is jár. 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat ezen ele-
mének célja a helyi fi atalok egzisztencia teremtésének támogatá-
sa, az önálló lábra állás segítése. Ezzel azonban még nincs vége a 
projektnek, hamarosan újabb két lakás kerül átadásra az Árpád 
utcán. 

FIATAL VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSA
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázatnak to-

vábbi eleme ösztönző támogatások nyújtása a 18-35 év közötti 
fi ataloknak. Jelenleg az egyéni vállalkozói, illetve őstermelői te-
vékenységgel foglalkozó fi atalok nyújthatnak be támogatási ké-
relmet önkormányzatunkhoz, melynek határideje 2019. március 
18. A pályázat részletei és a benyújtandó dokumentumok köre a 
www.devavanya.hu oldalról tölthető le. A pályázattal kapcsolat-
ban további információ kapható a közös önkormányzati hivatal 
titkárságán, illetve a pályázat facebook oldalán is (Esély Otthon 
Dévaványa).

TEMETŐ KERÍTÉS
A téli időszakban rengeteg jelzés érkezett önkormányzatunk-

hoz, és sajnos saját tapasztalat alapján is láttam, hogy a temetőbe 
nagyon sok vad beszokott, az ott elhelyezett virágokat, élelemfor-
rásnak tekintve. Kérésünkre a Vadásztársaság kiemelt fi gyelmet 
fordított a terület vadállományára, azonban be kell látni, hogy 
minden vad nem lőhető ki. A temetőt körülölelő kerítés egyes 
szakaszai az évtizedek során tönkrementek, felújításra, cserére 
szorultak, míg más szakaszait sajnos egyszerűen eltulajdonítot-
ták. A helyzetre való tekintettel az önkormányzat megpróbál lépni 
az ügyben és a 2019. évi költségvetése tervezésekor a kerítés építé-
séhez 2 millió forintot különített el a feladatra. Az előzetes tervek 
szerint a kerítést önkormányzati alkalmazásban álló szakembe-
rekkel szeretnénk megvalósítani, és a teljes szakaszon kiépíteni. A 
kerítésépítéshez az alapanyagokat már megrendeltük, a kivitele-
zés befejezése a nyárra tehető.

SZENNYVÍZTELEP FELÚJÍTÁSA
Önkormányzatunkat 2019. január 16-án értesíttették arról, 

hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofi t Kft . részéről 
a szennyvíztisztító telep fejlesztése nevesítésre került a Környezeti 

és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési kereté-
nek megállapításáról szóló 1636/2018. (XII.5.) Korm. határozat-
ban. Ez azt jelenti, hogy az évek óta tartó és a felújítást sürgető 
lobbink végre célba talált, és hamarosan megkezdődhet a szenny-
víztelepünk átfogó rekonstrukciója. Dévaványa települése az elsők 
között volt a 80-as években, amely szennyvízberuházást sürgetett. 
A szennyvíztisztító telep 1988-ban kapott létesítési engedélyt, 
üzemeltetési engedélye 1992-es keltezésű. Ami akkor előny volt, 
ma sajnos már inkább hátrányként említhető. Könnyen belátha-
tó, hogy az akkor beépített technológia mára már igen elavult, és 
már koránt sem képes az elvárt értékeket hozni. Ehhez hozzájá-
rul még az a tény, hogy a 90’-es évek óta kiépült „új” öblözetek 
miatt a szennyvíztisztító telep hidraulikailag túlterhelt (a szenny-
víztisztító telep névleges kapacitása: 1000 m3/nap, ezzel szemben 
az átlagos terhelés 1800 m3/nap). Részint a túlterhelés, részint a 
szennyvíztisztító telep korszerűtlensége következtében minden 
évben bírságot kell fi zetni az üzemeltetőnek. Önkormányzatunk 
többször is próbált pályázni a felújításra, azok azonban elutasí-
tásra kerültek, egészen eddig. Az, hogy most sikerült a kormány 
által támogatott szennyvízberuházások közé emelnünk a Déva-
ványai szennyvíztelepet, kiemelkedő jelentőségű. Ezen pályázat-
nál a lebonyolító azonban nem az önkormányzat lesz, hanem a 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofi t Kft . A rekonstrukció 
összege várhatóan 1,5 milliárd forintot fog kitenni. A beruházás 
adminisztratív előkészítése megkezdődött, a felújítás reményeink 
szerint jövőre meg is fog történni.

SPORTDÍJBAN RÉSZESÜLT A VÁROS
A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatósága 

2019. február 15-én tartotta a Csabagyöngye Kulturális Központ-
ban már hagyománynak számító sportgáláját, amelynek legfon-
tosabb célja az előző években a megye amatőr labdarúgásáért so-
kat tevő labdarúgók, edzők, játékvezetők és települések díjazása. 
Nagy örömünkre idén az év labdarúgó települése díjat Dévaványa 
nyerte, illetve az év legjobb megye III. osztályú edzője Tagai Attila 
lett. A települést illető díjat az elmúlt években, a sport fejlesztése 
terén tett erőfeszítéseinkért kaptuk, amelynek köszönhetően töb-
bek között végre újjá tudtuk építeni az élőfüves nagypályát, korlát 
épült a pálya köré, nagy értékű eszközbeszerzés valósult meg (pl. 
gyepszellőztető gép, pályakarbantartó gép vásárlása), megépült a 
nézőtér, elkészült az edzőpálya, illetve egy új kisbusz beszerzése 
révén megoldódott az egyesületi sportolóinak versenyekre szállí-
tása is. A fejlesztések azonban itt nem álltak meg: jelenleg készül 
egy tartalék pálya, február utolsó napjaiban pedig a műfüves pálya 
átfogó karbantartása, felújítása is megtörtént. Továbbá kivitelezés 
alatt van egy raktárépület, és várjuk a sportpark és futókör kivite-
lezőjét is. Reményeink szerint most már minden feltétel adott lesz 
ahhoz, hogy a fi atalok és idősek egyaránt hódolni tudjanak ezen 
sportszenvedélyüknek.

„Boldog férfi , kit oly szempár
Szeretete átölel,
Amely Anyát, Leányt, Asszonyt,
Vagy „csak egy lányt” képvisel.”

Szabó István

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
és a magam nevében minden kedves hölgynek BOLDOG
NŐNAPOT kívánok!

Valánszki Róbert, polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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KEDVES ÜNNEPELTEK, KEDVES HÖLGYEK!

HÉTPONTOS CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERVVEL TÁMOGATJÁK A CSALÁDOKAT

A tavasz, mint a 
szépség és újjászü-
letés ünnepe év-
ről-évre  felderít,  és 
egyben el is gondol-
koztat bennünket. 
Nem csoda, hiszen a 
teremtéstől elindulva 
az emberi kultúra, 

az emberi kiteljesedés mindig a szebb, a jobb elérésének 
vágyáról szólt. Közösségi lényként mindez embertársak 
nélkül elképzelhetetlen. Sokféle közösség született és dőlt 
már romjaiba az évezredek alatt, de egyedül csak a férfi  és 
nő közössége áll örök mérceként, örök értékként, dacolva 
a múló idővel. Számunkra, férfi ak számára tehát a társat 
éppúgy, mint a szépséget csakis Önök, hölgyek testesít-
hetik meg. A fogalomnak: ember, csak mindkét nem tel-
jességében adhatunk valódi értelmet, hiszen Önök nélkül 
létünk, munkánk, küzdelmeink  nem csak céltalanok, de 
értelmetlenek is lennének.

„A nő a természetnek egyetlen lénye, aki érzésünket 
érzéssel viszonozza, és akit boldoggá tesz az a boldogság, 
amellyel bennünket megajándékoz.”- emlékeztet bennün-
ket Denis Diderot enciklopédista, a felvilágosodás egyik ve-
zéralakja. Magam is úgy vélem, hogy nőnek lenni minden 
bizonnyal az egyik legtitokzatosabb, mégis legszebb formá-
ja az életnek. A szeretet és az új élet lehetőségének őrzése 
minden hölgyet egyedi, nélkülözhetetlen és megismétel-
hetetlen csodává tesz egy kitüntetett férfi , majd egy család, 
végül egy egész közösség számára is. Csodává, amely mind 
a hétköznapok rohanásában, mind az ünnepek meghittsé-
gében meleget, biztonságot és erőt hoz életünkbe. A szép 
és a jó csakis Önök által lehet hát tartós része életünknek, 
melyért soha nem múló hálával mondok ezúton is köszö-
netet. Az ezer és ezer jókívánság mellett szeretném hát, ha 
éreznék csodálatunkat és hálánkat! 

Szeretettel köszöntöm mindannyiukat!
Dankó Béla

országgyűlési képviselő

A családok védelméről szóló kérdőíveket 1 millió 382 ez-
ren küldték vissza, így ez volt a harmadik legnagyobb rész-
vételű konzultáció. Az eredmények alapján a magyar em-
berek nagy felhatalmazást adtak a kormánynak arra, hogy 
tovább bővítse a családtámogatási rendszert.

Gyermekvállalási támogatás kerül bevezetésre a fi atal 
házasok részére, az a 40 év alatti nő, aki első házasságát 
köti, 10 milliós kedvezményes kölcsönt kap. A törlesztést 
az első két gyerek születése után 3-3 évre felfüggesztik, a 
második gyereknél elengedik a tartozás harmadát, s a har-
madik gyerek megszületésekor az egész tartozást elengedik. 

Bővül a CSOK kedvezményes hitel is, a két vagy több-
gyerekesek már használt lakás vásárlására is igénybe vehe-
tik azt, s a falusiaknak a közeljövőben testreszabott támoga-
tás kerül majd bejelentésre.

A jelzálog hitelek tekintetében is óriási könnyítések jön-
nek, mely szerint a második gyerek születésekor 1 milliót, 
a harmadiknál 4 milliót, minden további gyereknél egy-egy 
milliót vállalnak át a jelzáloghitelből.

További támogatásként az SZJA-fi zetés alól mentesül-
nek a legalább négy gyereket szülő és felnevelő nők.

Ötödik intézkedésként elindul a nagycsaládosok autóvá-
sárlási programja. Egy legalább háromgyerekes család 2,5 
milliós támogatást kap egy hétszemélyes autó vásárlása 
után.

További intézkedésként teljes bölcsődei ellátás valósul 
meg, három év alatt 21 ezer új férőhelyet hoznak létre, eb-
ből idén év végégig 10 ezer épül meg.

Ha a szülők úgy döntenek, hogy helyettük az aktív mun-
kaviszonnyal rendelkező nagyszülő marad otthon a 2 év 
alatti gyermekkel, számukra kerül bevezetésre a nagyszü-
lői gyed.



AZ OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON RENDEZÉSE
ÉS AZ ÖNTÖZHETŐ TERÜLETEK NÖVELÉSE A CÉL

FELHÍVÁS A VADÁSZATI JOG BÉRLETI DÍJ KIFIZETÉSÉRE,
ÉS KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJÁNAK KIHIRDETÉSÉRE

TISZTELT DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!
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Hamarosan a parlament elé kerülhet a több mint 4 millió 
embert, s több mint 2,5 millió hektár földet érintő osztatlan 
közös tulajdonú birtokok helyzete. A törvényjavaslat szerint 
nem lesz kötelező az osztatlan tulajdon kivezetése, csak kére-
lemre. Az eljárásokat a mostani több mint 2,5 év helyett egy 
évre tervezik rövidíteni, és kiterjesztik majd az erdőbirtokok 
rendezésére is. Meg kell húzni a mérethatárt, ami alá örökléssel 
már nem mehet egy birtokméret, ha ilyen helyzet esetében a ha-
gyatéki eljárásban kell megegyezniük az örökösöknek.

Az öntözésfejlesztés az agrárium egyik legnagyobb kihívása. 
A most kidolgozott tervek szerint a jelenlegi 80 ezer hektáros 
öntözött terület nagysága 2024-ig 100 ezer hektárral kerül bőví-
tésre. A csatornák karbantartása továbbra is vízügyi feladat ma-
rad, az agrártárca pedig az év első felében létrehozza a Nemzeti 
Öntözési Központot. A Vidékfejlesztési programban pályá-
zati lehetőséget is biztosítanának az öntözés elterjesztésére, de 
törvényi szabályozás kell ahhoz is, hogy egy öntözési területnek 

nyilvánítható táblán egy-egy tulajdonos ne tudja megakadályoz-
ni a fejlesztést. A Belügyminisztérium mindezzel párhuzamo-
san évente 17 milliárd forintot kap 2030-ig, hogy használha-
tóvá tegyék az öntözőcsatornákat. 

A Vidékfejlesztési program pályázatai kapcsán 2018. évben 
228,46 milliárd közvetlen és 33 milliárd forint termeléshez 
kötött támogatást fi zettek ki. Jelenleg 40 milliárd forint pá-
lyázati lehetőség van nyitva élelmiszeripari, 10 milliárd borá-
szati, 12 milliárd ökológiai gazdálkodási, illetve 35 milliárd 
energiahatékonysági beruházásokra.

Idén új, kamattámogatásos hitelprogramot is indít a tárca, 
ami a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások fejleszté-
seit hivatott segíteni, nagyon alacsony kamatozás és legalább 10 
év futamidő mellett.

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

A Dévaványai Földtulajdonosi Közösség értesíti a Földtulaj-
donosokat, hogy a vadászati jog bérleti díj kifi zetését 2019. már-
cius 12-én megkezdi.

A Dévaványai Vadásztársaság területe változott, kisebb lett, 
a déli részen van változás.

 A gyomai határ felől a Szamaras út- Lórésig, Lóréstól lefelé 
Gyoma felé a kövesút belső, a sertés telep felöli kis árok a 0234/6-
os hrsz. a 39-es csatornáig, a 39-es csatorna végig  a Folyásér-ig. 

A fenti határral megjelölt Dévaványa déli része a Bartha Agrár 
Kft .-hez tartozik.

Kifi zetés: minden kedden és pénteken (piaci napokon) 9-12 
óráig.

Utolsó kifi zetési nap: 2019. április 16. (kedd)
Helye: Dévaványa, Kossuth u. 36. Vadászház
Egyben értesítem a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy az ez évi 

gyűlést 2019. március 25-én délután 14 órai kezdettel a Dévavá-
nyai vadászházban megtartjuk.

Regisztráció: 13 órától.
Tisztelettel: Kecse Tibor, Földtulajdonosi Közös Képviselő

A Dévaványai 
Vadásztársaság

a közeljövőben ünnepli
megalakulásának 70. 

évfordulóját.

A vadásztársaság életéről egy könyvet
szeretnénk készíteni.

Kérem a Tisztelt Lakosokat, aki bármilyen 
fényképről, dokumentumról tud, kérem, szí-
veskedjék a vadászházba behozni, bemutatni.

Szeretnénk lefénymásolni, és felhasználni a 
könyv megírásához.

Közreműködésüket előre is köszönjük.
Tisztelettel: Illin József

Dévaványai Vadásztársaság Elnöke
(5510 Dévaványa, Kossuth utca 36.) Aki felismeri a képen látható személyeket,

az ugyanúgy Vadásztársaságunknál jelentkezzen!
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Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát 
képező belterületi ingatlanok értékesítése egyfordulós pályázat 
útján.

Pályázat tárgya: Dévaványa, 9 db önkormányzati tulajdonú 
belterületi ingatlan elidegenítése

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. április 8. 9 óra
helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási 

és Szervezési irodája

módja: személyesen vagy postai úton (beérkezés)
Az ajánlati kötöttség időtartama: 
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi ha-

táridő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 
60 napig tart.

Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szer-

vezési Irodájában Ficzere Gabriella ügyintézőtől.
Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen a Dévaványai 

Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodájá-
ban 2019. március 11. 9 órától 2019. április 5. 11 óráig.

Az ingatlanok adatai:

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

2019. március 28-án (csütörtök)
15 órai kezdettel

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOT tart,
melyre minden érdeklődőt ezúton

tisztelettel meghív.

A fórum helye: VÁROSHÁZA,
       tanácskozóterem (17. sz.)
Napirendi javaslat:

- Az önkormányzat 2018. évi munkájáról 
tájékoztató,

-  A 2018. évi költségvetés teljesítéséről és a 2019. 
évi költségvetésről tájékoztató,

- A 2019. évben tervezett fejlesztések 
véleményezése.

VÁROSPOLITIKAI FÓRUM

SOK SZERETETTEL NŐNAP ALKALMÁBÓL!

Mile Lajos alpolgármester

ssz. hrsz. m2 ingatlan jellege cím/hely Induló vételár 
1 21/1 168 beépítetlen terület Körösladányi út 80 000 Ft +Áfa
2 408/2 93 beépítetlen terület Árpád u. 45 000 Ft +Áfa
3 780 434 beépítetlen terület Mezőtúri út 25 000 Ft +Áfa
4 1858 58 beépítetlen terület Bethlen G. u. 5 000 Ft +Áfa
5 2432 2106 beépítetlen terület 168 480 Ft +Áfa
6 2433 2983 beépítetlen terület 238 640 Ft +Áfa
7 2434/1 2169 beépítetlen terület 173 520 Ft +Áfa
8 2434/2 2169 beépítetlen terület 173 520 Ft +Áfa
9 2435 1489 beépítetlen terület 119 120 Ft +Áfa



Dévaványai Hírlap - 8. oldal

Dévaványa Város Önkormányza-
ta bérbeadásra meghirdeti a Déva-
ványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 7. 
szám alatti költségalapú bérlakását 
2019. április 1. napjával kezdődő 
bérleti jogviszonnyal.

Az ingatlan jellemzői:
- Helyiségek: 1 szoba, előtér, 3 db 

beépített szekrény, fürdőszoba, 
konyha, kamra

- Komfortfokozat: összkomfort
- Alapterület: 34,52m2.
- A lakás havi lakbére: 12.000,- Ft/

hó.
- A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
- Karbantartási kaució összege: 

50.000,- Ft, mely befi zetése a be-
költözés előtt esedékes.

Előnyben részesítendő az a pályá-
zó, aki:

- az önkormányzaton túl a település-
re betelepülő vállalkozások és más 
munkahelyek szakember ellátott-
ságát javítja (20 pont),

- a költségalapú bérlakások bérlőinek 
folyamatos cserélődését segíti elő 
azzal, hogy 4 évnél nem hosszabb 
határozott idejű bérleti jogviszonyt 
kíván létesíteni és ilyen tartalmú 
szerződést köt (20 pont),

- egyhavi lakbér megfi zetésén túl 
vállalt minden további havi lakbér 
szerződéskori egyösszegű megfi -
zetése esetén 5 pont/hó.

Költségalapú bérlakás annak a pályá-
zónak adható bérbe, aki

- egy évnél régebbi folyamatos mun-
kaviszonnyal rendelkezik és csa-
ládjában – a vele együtt költöző 
családtagokat is fi gyelembe véve – 
az egy főre jutó nettó jövedelem el-
éri az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át. 
Egy évnél régebbi folyamatos mun-
kaviszony fennállásától eltekinthet 
a Képviselő-testület, ha a pályázó 
vállalja 12 havi lakbér előre történő 
egyösszegű megfi zetését,

- akivel szemben a pályázat benyúj-
tását megelőző egy éven belül nem 
volt, illetőleg jelenleg sincs folya-
matban lakásbérleti jogviszonnyal 
kapcsolatos felmondási vagy peres 
eljárás, illetőleg

- az önkormányzattal szemben nincs 
fennálló adó, vagy egyéb költ-
ségtartozása kivéve, ha az önkor-
mányzattal megállapodást kötött a 
részletfi zetésről

- vállalja a lakbér, - beköltözéskor - 
az egyszeri kaució és a közös költ-
ség megfi zetését.

Ha a bérlő szerződéskötéskor több 
havi lakbért fi zetett meg és a bérleti 
jogviszony megszüntetésre kerül a 
fennmaradó befi zetett összeg 50%-
ra jogosult.

Pontazonosság esetén a pályázatot 
az nyeri, akinek a kérelme hamarabb 
benyújtásra került.

A zárt borítékban benyújtott pá-
lyázatok bontása a pályázati felhí-
vásban megjelentetett határidőben 
történik, a jegyző vagy az aljegyző 
jelenlétében. A bontásról jegyző-
könyv kerül felvételre. A pályázatok 
eredményéről a Képviselő-testület 
dönt a soron következő ülésén. A 
bérlőt a Képviselő-testület választja 
ki. A polgármester a nyertes pályá-
zóval köti meg a lakásbérleti szerző-
dést.

A pályázat benyújtási határideje: 
2019. március 18. délelőtt 10 óra.

A pályázatok felbontásának ideje: 
2019. március 19. délelőtt 11 óra.

A pályázat benyújtásának helye: 
Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal 12-es számú irodája 5510 
Dévaványa, Hősök tere 1.

Dévaványa Város Önkormányza-
ta tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy 2019. február 1. napjától a la-
kások és helyiségek bérletéről szóló 
17/2016 (XI. 15.) számú rendelet (2) 
bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosult:

„Szociális helyzet alapján adható 
bérbe önkormányzati lakás annak, 
akinek a lakás bérbeadásakor fennál-
ló jövedelmi és vagyoni körülményei 
megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) a szociális elhelyezést biztosító 
bérlakások igénylése esetén, család-
jában – a vele együtt költöző család-
tagokat számítva – az egy főre jutó 
nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 200% - át (57.000,- 
Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő 
esetében a 250% - át (71.250,- Ft), de 
az egy főre jutó jövedelemnek el kell 
érnie a mindenkori öregségi nyug-
díj legkisebb összegének 100% - át 
(28.500,- Ft), 

b) ingatlan tulajdonnal nem rendel-
kezik,

c) 500.000,- Ft egyedi értéket meg-
haladó vagyontárggyal nem rendel-
kezik, kivéve a mozgássérült személy 
gépkocsiját, vagy a rokkant személy 
munkaeszközeit,

d) az igénylők esetén legalább az 
egyik fél, illetve az egyedülálló ké-

relmező legalább három hónapos 
folyamatos kereső tevékenységet 
folytasson,

e) az igénylők esetén legalább az 
egyik fél, illetve az egyedülálló kérel-
mező legalább egy éves állandó lak-
címmel rendelkezzen Dévaványa tele-
pülésen.

Továbbá értesítem a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy Dévaványa, Ladányi Mi-
hály u. 2., 6. és 8. szám alatti szociális 
bérlakások üresen állnak. Tájékoz-
tatást kérni, valamint lakásigénnyel 
kapcsolatos kérelmeket a Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal 12. sz. 
irodájában ügyfélfogadási időben le-
het benyújtani.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS!
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szociális Földprogram keretében a szociálisan rászorulók kö-
rében állattenyésztést valósít meg.

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a) jövedelemmel nem rendelkeznek; 
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 150 %-át, azaz 42.750Ft-ot

c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellá-
tásában részesül; 

d) pályakezdő munkanélküliek. 
és vagyonnal nem rendelkeznek.
Egy lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a 

támogatást.
A Szociális Földprogramban résztvevő 1-2 fős családok 

25 db naposcsibe és 20 kg baromfi indító táp, a 3 és több fős 
családok részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfi indító táp 
kerül biztosításra az állatok tartásához. A további költség a 
kedvezményezetett terheli. 

Az igénylés helye:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. irodája
Az igénylés ideje: 2019. március 11. – 2019. március 25.

FELHÍVÁS

ÖN BIZTONSÁGBAN VAN?
Az elmúlt időszakban megemelkedett a szén-mo-

noxid szivárgások és az ebből származó személyi 
sérülések száma, idén már összesen kilenc olyan 
esethez vonultak tűzoltóink, ahol bizonyítást nyert 
a halálos gáz jelenléte.

Számos olyan óvintézkedés van, amelyek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy megvédjük magunkat és családunkat az ilyen 
és ehhez hasonló esetektől. Mindössze odafi gyelésre és egy 
kevés ráfordításra van szükség, annak elkerülése érdeké-
ben, hogy mi is a szén-monoxid áldozatává váljunk. 

Szükséges tisztában lenni a ténnyel, hogy szén-monoxid 
szivárgás nem csak télen és a fűtési időszakban jelent 
kockázatot, hanem az egész évben. Egy nem felülvizsgált 
égéstermék-elvezető vagy fűtő-tüzelő berendezés ugyan 
nagyban növeli annak a kockázatát, hogy bekövetkezzen a 
baj, ám nem elég mindössze a fent leírt berendezések felül-
vizsgálatáról gondoskodnunk, ha a teljes biztonság a cél.

Többször is előfordult már olyan eset, hogy egy olyan 
ingatlanban következett be szén-monoxid mérgezés, ahol 
az összes kötelező felülvizsgálatot elvégezték. A szivárgást 
kiváltó lehetséges okok között van, hogy szeles időben 
egy váratlan széllökés visszafújja az égésterméket az el-
vezető berendezésen keresztül a lakótérbe, vagy éppen 
kistestű állatok, mint például madarak szorulnak a ké-
ménybe és ennek a következménye, hogy visszaáramlik 
a mérgező gáz.

Annak érdekében, hogy az ilyen előre nem látható ese-
ményeket elkerüljünk, ajánlott beszerezni egy vagy több 
szén-monoxid érzékelőt. Néhány ezer forintos ráfordítás-

sal, ami akár tíz év távlatában is garantálja biztonságun-
kat nem csak a sérüléseket kerülhetjük el, de akár életet is 
menthetünk.

Az érzékelők elhelyezésénél ajánlott, ha tudatában va-
gyunk a ténynek, hogy az országos statisztikák alapján 
minden második szén-monoxid mérgezés a fürdőszo-
bában keletkezik, valamint fordítsunk kiemelt fi gyelmet 
azokra a helyiségekre, ahol nyílt égésterű fűtő-tüzelő be-
rendezés van, vagy jellemzően huzamosabb időn keresztül 
tartózkodunk, mint például a hálószoba vagy nappali.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság weblapján listázottan megtalálhatóak a fo-
gyasztóvédelem által is ajánlott szén-monoxid érzékelők 
fajtái és típusai.

Gombos Erik tűzoltó hadnagy, mb. szóvivő

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!

A Dareh Bázis Zrt. értesíti a Tisztelt dévaványai lakos-
ságot, hogy a szelektív edényzetek (sárga) begyűjtése az év 
további naptári időszakában a következő napokon történik:

Március 13. (szerda) és 28. (csütörtök)
Április 10. (szerda) és 24. (szerda)
Május 8. (szerda) és 22. (szerda)
Június 12. (szerda) és 26. (szerda)

Zöldhulladék házhoz menő begyűjtése az alábbi napokon 
történik:

Március  -  nincs
Április 4. (csütörtök)
Május 3. (péntek)
Június 6. (csütörtök)

Kérjük az edényzeteket, zsákokat reggel 6 órára szíves-
kedjenek kihelyezni ezeken a napokon!

Köszönettel: Dareh Bázis Zrt.
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Folyamatos a
közfoglalkoztatottak képzése

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
januárban 25 közfoglalkoztatott kép-
zését indította el. Csökkent tavaly a 
járás területén a közfoglalkoztatottak 
száma, és javult a térségben a foglal-
koztatottság.

A gyomaendrődi és dévaványai 
helyszíneken már elindult és terve-
zett 6 képzésben összesen mintegy 80 
közfoglalkoztatott vesz részt. Idén – a 
munkáltatói igényeket is fi gyelembe 
véve – rongyszőnyegkészítő, sajtké-
szítő, betonozó segéd, kiskerti nö-
vénytermesztő képesítést szerezhet-
nek a jelenleg közfoglalkoztatásban 
dolgozók. A tanfolyam sikeres elvég-
zése nagyban javítja elhelyezkedési 
esélyeiket a versenyszférában. Tavaly 
a járás területén 282 személy került 
ki a közfoglalkoztatásból, több mint 
50 százalékuk az elsődleges munka-
erőpiacon helyezkedett el. A Gyoma-
endrődi Járási Hivatal a települések 
önkormányzataival közösen tervezi 
és szervezi a közfoglalkoztatottak 
képzését.

A GINOP 6.1.1. program kereté-
ben idén a munkaviszonyban állók 
képzésére is lehetőség nyílik. Így a 
hivatal, építő- és anyagmozgató gép 
kezelője (emelőgép kezelő: híddaru, 
futódaru) OKJ-s képzés indítását is 
tervezi.

Még az első negyedévben a „Be-
lépés a digitalizált munka világába” 
elnevezésű tanfolyamot is szeretnék 
elindítani a közfoglalkoztatottak szá-
mára. A képzéseket térítésmentesen 
vehetik igénybe a közfoglalkozta-

tottak, ám a felvételi és egészségügyi 
követelményeknek ezekben az esetek-
ben is meg kell felelniük.

Az ügyfélkapu nyújtotta
lehetőségekről tájékoztatták a 

diákokat

Dr. Smiri Sándor, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese 
és a járási hivatal Kormányablak Osz-
tályának vezetője a közelmúltban a 

gyomaendrődi Bethlen Gábor Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Szakkö-
zépiskolában tartott előadást az alma 
mater diákjainak az ügyfélkapu nyúj-
totta lehetőségekről.

Előadásában elmondta, hogy első-
sorban személyesen, a kormányabla-
kokban és a NAV ügyfélszolgálatain 
van lehetőség ügyfélkapu nyitására, 
de ez megoldható az új típusú, elekt-
ronikus tároló elemmel rendelkező 
személyazonosító igazolvány segít-
ségével személyes megjelenés nélkül, 
interneten keresztül is.

Azt is kiemelte, hogy érvényes sze-
mélyazonosító okmány mellett mű-
ködő e-mail címre is szükség van az 
ügyfélkapu létrehozásához, és hang-
súlyozta, hogy az ügyfélkapu teljesen 
ingyenes.

Az ügyfélkapu felhasználási le-
hetőségei kapcsán a https://szuf.
magyarorszag.hu honlapot mutatta 
be részletesen. A fent nevezett felü-
leten – aktív ügyfélkapu birtokában 
– az ügyfelek akár az okostelefonuk 

segítségével foglalhatnak időpontot 
kormányablakokba, lekérdezhetnek 
járművekről egyes adatokat, kezde-
ményezhetik az első sikeres nyelv-
vizsgájuk díjához nyújtott támogatás 
iránti eljárást, felvételire jelentkezhet-
nek, teljesítethetik személyijövede-
lemadó-bevallásukat, ellenőrizhetik 
a TAJ-nyilvántartással kapcsolatban 
a biztosítotti jogviszonyukat, lekér-
dezhetnek tulajdoni lap másolatot, 
igényelhetnek erkölcsi bizonyítványt, 
de benyújthatnak anyakönyvi kivonat 
iránti kérelmet és még számos más 
ügytípust is intézhetnek.

Ismét Nyílt Nap a hivatalban

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
a négy éves hagyományt folytatva az 
idei évben - 2019. február 22-én - is 
Járási Nyílt Nap keretében tájékoztatta 
az érettségiző, végzős diákokat a hiva-
tal munkájáról. Ezzel a felnőtté váló 
diákok önálló ügyintézését kívánja se-
gíteni a közigazgatás területén.

Dr. Pacsika György hivatalvezető úr 
köszöntő gondolatait követően a diá-
kok a járás egyes szakterületein (fog-
lalkoztatási feladatok, kormányablak 
feladatok, földhivatali feladatellátás, 
hatósági, gyámügyi és igazságügyi 
feladatok, élelmiszerlánc-biztonsági 
feladatok) az osztályvezetők tájékoz-
tatásával ismerkedhettek meg az ügy-
intézés lehetőségeivel.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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Nemrég egy interjú sorozat készült 
az idős Jean Vanierrel a Bárka kö-
zösség megalapítójával, aki életét 
az értelmi fogyatékosságokkal élő 
személyek szolgálatára fordította. 
Meglátása szerint olyan kultúrában 
élünk melyben az erőt, a szépséget 
és a képességet értékelik, és azoktól, 
akik kevesebbre képesek, akiknek 
úgy tűnik, kevesebb talentum ada-
tott mintha meg kellene szabadul-
ni. Így ez a kultúra az erő kultúrája, 
az egyéni siker kultúrája, melyben 
nagy a veszélye annak, hogy elfe-

lejtjük, hogy mindannyian egy család vagyunk.
Az interjú sorozatot végig nézve elmondhatom, hogy 
valóban a szív bőségéből beszél a száj. Jean Vani-
er tapasztalata szerint, minden ember értékes füg-

getlenül az értelmi 
képességétől. Min-
denkire személyként 
kell tekinteni, illetve 
felismerni mindany-
nyiunk eredeti ár-
tatlanságát, amely a 
végtelenre való nyi-
tottságunkban rejlik 
és abban, hogy mind-
nyájan Isten gyer-
mekei vagyunk. Az 
egység elérése csak 
úgy lehetséges ha az 
én tudattól kifejlődik 
bennünk a mi tuda-

ta, tehát a közösségi tudat. A találkozások lehetőséget 
adnak az önismeretre és arra, hogy ne csak töreked-
jünk a békére, a szeretetre, hanem azt meg is éljük. 
Feladatunk, hogy ne elhatárolódjunk egymástól, ha-
nem lehetőséget teremtsünk olyan találkozásokra, 
amelyek változást idéznek elő. A nagylelkűségtől tö-
rekedjünk eljutni a találkozásig, a kommunikációtól 
a jelenlétig. A találkozás feltételezi a másik ember 
feltétel nélküli elfogadását és annak belátását, hogy 
nem tartjuk magunkat jobbnak a másik embernél. 
Vanier szerint az igazi találkozás feltételezi, hogy nem 
akarjuk a másik embert megváltoztatni. Az egyik 
túladagolásban haldokló szavait idézi: „mindig meg 
akartatok változtatni, de soha nem akartatok velem 
találkozni.” Az evangéliumok arról tesznek tanúságot, 

hogy a találkozások átalakítják az embert. Ebből ki-
folyólag aki legtöbbet csak önmagával van elfoglalva, 
szükségszerűen boldogtalan lesz. 

Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9:30 órától a temp-
lomban.
Figyelmükbe:
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasság-
kötési oktatásra lehet jelentkezni.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
A betegek kenetét ne hagyjuk fi gyelmen kívűl!
Minden szentmise előtt 20 percel gyónási lehe-
tőség van.
Lelkibeszélgetésre lehet jelentkezni és egyeztetni a 
06-30-465-11-71-es telefonszámon vagy személye-
sen.
Egyházi temetést, vallási hovatartozástól függetle-
nül 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 Takarékszövetkezet-
nél is befi zethető, a következő bankszámla számra: 
54000038-10001428.
Hálásan köszönjük mindazoknak akik imával, 
munkával, anyagiakkal támogatták egyházközsé-
günk életét és működését.
Elérhetőségek:  Plébános: +36-30-465-11-71
              Sekrestyés: +36-30-714-91-36

Ft. Bilibok György

A római-katolikus egyházközség rovata



ÚJ SZOLGÁLTATÁS A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTNÁL!
Tájékoztatás az óvodai és iskolai segítő tevékenység

bevezetéséről a Gyomaendrődi Járásban

A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ sikeres 
pályázatot nyújtott be Óvodai és iskolai segítő tevékenység be-
vezetésére a Gyomaendrődi Járás területén.

A projekt megvalósítása 2017. szeptember 1 – 2019. február 
28-ig tartott.

A projekt átfogó célja, az elsődleges prevenció megerősítésé-
vel az óvodás és iskolás gyermekek és fi atalok életminőségének 
javítása, egységes szemlélet kialakítása az együttműködő intéz-
mények és szakemberek között, valamint a veszélyeztetettség 
korai kiszűrése, ezzel a kezelés hatékonyságának növelése a se-
gítő rendszeres jelenlétével az intézményekben

A projekt konkrét célja a gyomaendrődi járásban az óvodai és 
iskolai szociális segítő tevékenység kiépítése, valamint az ehhez 
kapcsolódó szakmai és szakmaközi együttműködések kialakítása 
és működtetése. 

A projekt 18 hónapja alatt számtalan program megvalósítása 
történt a gyermekek és szüleik, pedagógusaik részére.

A gyermekek kirándulásokon, csoportfoglalkozásokon, vala-
mint különböző szabadidős programokon vehettek részt. A szü-
lőknek és pedagógusoknak tájékoztatásokat tartottunk, és neves 
előadókat hívtunk meg, akik a gyermekeket, nevelést érintő té-
mákról tartottak előadást.

Gyomaendrődön és Dévaványán is Családi Napot szerveztünk 
a lakosság részére.

Az óvodai és iskolai segítő tevékenység 2018. szeptember 
1-től minden oktatási intézményben kötelezően ellátandó fel-
adat lett.

Az óvodai és iskolai szociális segítő összekötő a család, az 
óvoda az iskola és a közösség között. A szakemberek az adott 
nevelési és oktatási intézményekben látják el feladatukat,  támo-
gatják a gyermekeket a sikeres beilleszkedésben, a hatékonyabb 
szocializáció folyamatában egyéni, csoportos és közösségi szin-
ten.

Elsődleges feladatuk a prevenció, a gyermekek veszélyezte-
tettségének megelőzése. 

- Segítséget nyújtanak 
• pedagógusoknak a szociális és gyermekvédelmi problémák 

felismerésében és kezelésében. 
• diákoknak az iskolai és magánéleti problémák kezelésében  
• szülőnek a gyermeknevelés és magánéleti „válság” megér-

tésében, kezelésében.
- Csoportfoglalkozásokat szerveznek az iskolákban pályaori-

entációs, önismereti, konfl iktuskezelő és egyéb, igény szerinti 
témában. 

- Közösségi szinten programokat szerveznek, részt vesznek az 
intézmények programjaiban, együttműködnek a szakemberekkel.

A segítők rendszeresen jelen vannak a járás minden óvodá-
jában, általános és középiskolájában, fogadóórákat tartanak, 
melyek időpontja az adott intézményben kifüggesztésre kerül 
elérhetőségükkel együtt. A diákok és szüleik fordulhatnak köz-
vetlenül is a segítőhöz.

Amennyiben bármi kérdésük van az újonnan bevezetett szol-
gáltatásról, feltehetik Pál Jánosnénak a Gyomaendrődi Család- 
és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének a 20/587-25-
75-ös telefonszámon, vagy a gyermekjolet.gye@gmail.com 
e-mail címen, illetve keressék a segítőket a köznevelési intéz-
ményekben.

A Dévaványai Múzeumbarátok Köre sok
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

2019. március 30-án 9 órától tartandó programjára
Helyszín: Bereczki Imre Helytörténeti

Gyűjtemény

 A délelőtt folyamán lehetőség lesz Oláh Zoltán
előadását meghallgatni az ásványok eredetéről,
származási helyükről, gyógyító hatásaikról stb.

 A továbbiakban pedig karkötő készítés és börze várja a 
kedves érdeklődőket, Vadász Rita vezetésével!

A részvételi díj magában foglalja egy karkötő árát.

Érdeklődni a múzeumban vagy telefonon: 06/20-452-1038

Dévaványai Hírlap - 12. oldal
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TUDNIVALÓK AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL

Óvodai beiratkozás időpontja: 

2019. április 24. (szerda) reggel 8 órától, délután 15.30 óráig.
2019. április 25. (csütörtök) reggel 8 órától, délután 15.30 óráig.
Beiratkozás helye: Eötvös utcai óvoda székhelyi intézménye.
A beiratkozásra kérjük a szükséges dokumentumokat: 
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, születési anya-

könyvi kivonat, személyi igazolvány, TAJ kártya, lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt

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

2019. augusztus 31-ig a 3. életévét betöltött
kisgyermeket kötelező beíratni. 

Azokat a kisgyermekeket akik 2019. december 31-ig töltik 3. 
évüket szeretettel várjuk beíratni!

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

Bölcsődei beíratás időpontja:
2019. április 24-25.

Helyszín: Eötvös utcai óvoda, 8:00-15:30
Minden család életében az egyik legfontosabb kérdés a 

bölcsődei elhelyezés megoldása, hiszen az anyukák többsé-
ge minél előbb szeretne újra elhelyezkedni, vagy visszatérni 
régi munkahelyére.

A többgyerekes családoknak is nagy segítséget jelent, hogy 
a bölcsődei ellátás már a gyed mellett is igényelhető, így a 
szülőnek elég hamar lehetősége nyílik visszatérni a munka 
világába. Minden 3 éves kor alatti gyermek járhat bölcsődé-
be, kivételek persze léteznek, erről jogszabály rendelkezik.

Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek 
szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük – munka-
erő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben 
való részvételük, betegségük vagy egyéb ok - miatt nap-
közbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni és 
igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) 
dévaványai lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel ren-
delkeznek.
• hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű 

családok,
• védelembe vétel elrendelése esetén a Család és Gyermek-

jóléti Szolgálat javaslata,
• egyedülálló szülő,
• alacsony jövedelmi helyzet,
• három-, vagy több gyermek,
• fogyatékkal élő szülő esetén.
A beiratkozáshoz szükség van:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatára,
• a gyermek TAJ kártyájára,
• a gyermek és a szülő lakcímkártyájára,

A diétás igényű gyermeknek csak szakorvosi javaslattal 
tudunk speciális étrendet biztosítani.

Bakó Bernadett intézményvezető,
óvónénik, kisgyermeknevelők

Kedves Szülők!  Kedves Támogatóink!

Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult, hogy se-
gítse és támogassa a dévaványai bölcsődés és óvodás gyer-
mekeket.

A támogatásra az idén is lesz lehetőség. Kérjük, hogy 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvirág” 
közalapítvány javára ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, ha 
gyermekeikre és az intézményünkre gondolva döntenének 
a befi zetésről. Így bővülhetnének a lehetőségeink a játék és 
egyéb tevékenységhez szükséges eszköz vásárlásához, vala-
mint egy-egy nagyobb szervezést igénylő gyermekprogram 
támogatásához.

Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtatványcso-
magjában található rendelkező nyilatkozatot.

A kedvezményezett adószáma:
1 8 3 8 1 2 7 4 – 1 – 0 4

A kedvezményezett neve:
„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért

Köszönjük segítségüket intézményünk
gyermekeinek nevében:

        Bakó Bernadett                 Dékányné Kőszegi Anna
   Intézményvezető      Kuratórium elnöke

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!
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VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
Február 10-én, Szeghalmon rendezték meg a Zrínyi 

Ilona Matematikaverseny területi fordulóját.
Az alsó tagozatos tanulóink, akik a versenyen részt 

vettek:
Elek Ákos 4.a ( Laskai Tiborné)
Erdei Enikő 4.a (Laskai Tiborné)
Magyar Mira Regina 4.b (Szabóné Szilágyi Edit)
Juhász Csaba Bence 4.c (Nagy Szilvia)

Legjobb tudásuk szerint álltak helyt  gyerekeink 
ezen a versenyen.

Február 22-én Füzesgyarmaton került megrende-
zésre a „Varázsceruza” anyanyelvi csapatverseny.
Iskolánkból évfolyamonként egy-egy csapat indult.
A felkészülés során egymás megismerésén túl, az 
együttműködést is gyakorolnunk kellett.

Csapataink, eredményeink:
1.osztály
Elek Dorottya 1.a
Kovács Alexandra 1.a
Jeges Sára Adrienn 1.b  
Bobák Kitti 1.b (Kárpáti Zoltán)

2.osztály
Szűcs Boglárka 2.c (Ernyesné Vass Róza)        
Kőszegi Kamilla 2.c
Szeleczki Imola 2.c
Szűcs Boglárka 2.c (Ernyesné Vass Róza)

3.osztály
Bakó József Bence 3.b
Feke Dávid 3.b (Vargáné Orvos Judit)
Gyenis Milán Lajos 3.a
Rimaszombati Csaba 3.a (Berta Anikó)

4.osztály
Erdei Enikő 4.a (Laskai Tiborné)
Pap Zoé Noémi 4.b
Tóth Kitti 4.b (Szabóné Szilágyi Edit)
Vincze Vivien 4.c (Nagy Szilvia)

Az  1. , 2. 4. osztály csapata az I. helyen, a harmadi-
kosok a III. helyen végeztek.

Egyéni helyezések:

Tóth Kitti 4.b  II.hely
Kovács Alexandra Cintia 1.a  III.hely
Gyenis Milán Lajos 3.a  III.hely

Gratulálunk a gyerekeknek és köszönjük a felkészí-
tő tanítók munkáját!

•••••••••••••••••••••••

FARSANGI TÉMANAP AZ ISKOLÁBAN

Március első napján, pénteken búcsúztattuk a telet a 
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola alsó tagozatán.

A gyerekek nagy izgalommal várták, hogy maska-
rába bújhassanak, és vidám játékokkal, mulatsággal 
töltsék el ezt a napot.

Hangos kerepeléssel, mondókákkal, énekekkel kí-
sérve égettük el a kiszebábut, így űzve el a telet és 
a fagyot. Ezek után mindenkinek jól esett a farsangi 
szalagos fánk, melyet a dévaványai Hagyományőrző 
Nők Egyesülete sütött az alsós gyerekeknek. Ezúton is 
szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni fáradt-
ságos munkájukért!

Köszönet illeti az iskola dolgozóit,  Fazekas Attilát 
és a szülőket, akik segítségünkre voltak abban, hogy 
ez a nap emlékezetes legyen a gyerekek számára.

Az iskola alsós munkaközössége
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A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÍREI
DUMASZÍNHÁZ

2019. február 9-én szombaton ismét a nevetésnek és jó-
kedvnek adtuk át a teret, hiszen Dumaszínház estünkön 
vendégül láttuk Kertész Ricsi ,,Ricsifi ú” és Beliczai Balázs 
humoristákat, akik bizony megtornáztatták a rekeszizmo-
kat. A színházterem megtelt érdeklődő vendégekkel, majd 
mindenki izgatottan várta a két stand-upos műsorát. Nem 
volt hiány nevetésben, egészen ide illő, magunkénak érez-
hető poénokban, hiszen Ricsifi ú épp a vidéki élet velejéből 
merített: szó esett disznótorról, pálinkáról és tűzről pattant 
feleségről is. Majd Beliczai Balázs utánozhatatlan után-
zó képességével mindenki szemébe könnyeket csalt, ám a 
könnyek nem a szomorúságtól, hanem a sírva nevetéstől 
potyogtak, továbbá külön a Dévaványai közönség számára 
is készült az előadó: a világhírű ,,New York, New York” slá-
gert ,,átdévaványaisította”, így megelevenedett a közönség 
előtt a Túrér, a Sárrét sőt, még a Vadkacsa is. Ezt természe-
tesen a közönség külön tapssal jutalmazta. Bízunk benne, 
hogy mindenki jó kedvtől kicsattanóan tért haza! 

VÁROSI FARSANGI MASKARÁDÉ
„Itt a farsang, áll a bál,  keringőzik a kanál, 
Csárdást jár a habverő, bokázik a máktörő.”

/Gazdag Erzsi/

Ismételten jó hangulatban telt el az idei, 2019. február 
15-én megtartott Városi Farsangi Maskarádé. A délután 
folyamán gyerekzsivajtól, tánctól és daloktól volt hangos 
a színházterem, kicsik és nagyok, sőt még szülők, nagy-
szülők is érkeztek farsangi jelmezben, hogy együtt űzzük 
el a telet. Minden érdeklődőt fánkkal vártunk, majd le-
hetőség volt arcot festetni, csillám tetoválást készíttetni, 
illetve saját farsangi álarcot is készíthettek a gyerekek. 
A délután csúcspontja az Aranyudvar gyermekzenekar 
mesekoncertje volt, akik izgalmas kalandokra invitáltál 
a gyerekeket és maguk is maskarába öltözve színesítet-
ték a koncertet. Bízunk benne, hogy eredményesen vé-
geztük a munkát a gyerekekkel és hamarosan köszönt-
hetjük a tavaszt! 

Köszönettel tartozunk Hosszú Szilviának a szomjol-
tó fi nomságokért, Tóthné Kiss Izabellának és Laskai 
Ferencnek, hogy még színesebbé tették a farsangot a 
csillámtetoválásokkal és arcfestéssel, továbbá a fánkok 
elkészítését a Sanci Hami Büfének!

A rendezvény az EFOP 1.5.3-16-2017-00042-es kód-
számú pályázati projekt keretében valósult meg. 

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó

DÁMK Művelődési Ház közösségszervező munkatársai

BEMUTATKOZÁS

FARSANG A SZÜGYIBEN

Vig Hilda vagyok, a Szügyi Dániel Református Iskola leendő 
elsős tanulóinak osztályfőnöke.

Sok szeretettel és nagy bizakodással várok minden
kisgyermeket iskolánk közösségébe!

Iskolánk diákönkormányzatának egyik népszerű rendezvé-
nye a farsang. Évek óta a mindenkori hetedikesek szervezik. 
Büfével, tombolával vagy zsákbamacskával készülnek az 
eseményre, és a bevétel is az övéké, amivel hozzájárulnak a 
ballagtatás költségeihez. A diákok – felnőve a feladathoz – 
ezúttal szülői segítség nélkül birkóztak meg a feladattal. Volt 
olyan fi ú, aki a kókuszgolyót is maga készítette.

A többi diáknak ez a délután a jelmezes bolondozásról, a 
táncról és a jókedvről szól. Természetesen mindig díjazzuk 
azokat, akik beöltöznek erre a télbúcsúztató alkalomra. Leg-
jobban örülünk a házilag készített jelmezeknek. Ebben az év-
ben Kecse Zalán Rubik kocka ötletét emeltük ki, de mindenki 
kapott valamilyen leg- címet. A másodikosok Szabó Bogáta 

és Lakatos Zsaklin irányításával egy szép tavaszi táncot mu-
tattak be.

A buli napján az egyik negyedikes kisfi ú azzal fogadta az 
igazgatónőt: „Andrea néni, én tudom, mi lesz a sorrend ma 
délután. Először az udvaron Andrea néni beszél, aztán Nóri 
nénivel énekelünk, és elégetjük a kiszebábot. Azután beme-
gyünk, felvonulnak a jelmezesek, és szerepelnek a szereplők. 
Amíg dönt a zsűri, játék van. A díjazás után jön a büféjegyek 
beváltása osztályonként és a tánc.”

Így is volt. Énekeltünk, táncoltunk, nevettünk és tapsoltunk; 
fi nom süteményeket ettünk: jól éreztük magunkat. A zenét ez-
úttal a 8.-os fi úk szolgáltatták.
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VIZSGÁKRA KÉSZÜLVE

2019. február 15. az egyik legfontosabb dátum minden 
végzős diák életében. Ez a jelentkezési határidő a középis-
kolai záró vizsgákra való.

Igaz, az utolsó évfolyam zömmel a nagy megmérettetés-
re készülődéssel telik, de ettől a naptól már ténylegesen 
minden a vizsgákról, a zárásról szól.

Az írásbeli vizsgarészt gyakorolva az előző évek felada-
tainak megoldásával, vagy a szóbelire készülve rövid fele-
lettervekkel, ezek előadásával a próbavizsgákon.

A gyakorlati napokon a vizsgarészek közötti legnagyobb 
súlyaránnyal bíró gyakorlati tevékenységek kerülnek a kö-
zéppontba, megfelelő rutin és jártasság kialakításával.

Az idei tanév bővelkedik szakmai záróvizsgákban.
A három éves képzésben résztvevők közül hegesztők, 

számítógép szerelők és szociális gondozók adnak számot 
megszerzett tudásukról. A háromból egy összevont vizsga 
lesz: a szarvasi tanulók érkeznek hozzánk, Dévaványára.

Ugyanígy történik ez a 14. évfolyamos fodrászoknál: 
a ványai tanműhelybe várjuk a szarvasi végzősöket. Tő-
lünk pedig a vendéglátás-szervezők mennek át Szarvasra, 
hogy ott adjanak számot tudásukról. Szerencsés helyzetben 
vagyunk, hiszen gyakorlati oktató kollégánk, aki két éve 
dolgozik a tanulókkal szintén Szarvasról jár hozzánk, így 
a vizsga összehangoltsága, a tanulók felkészítésének egy-
ségessége garantált.

Minden végzős diáknak eredményes felkészülést és sike-
res vizsgaidőszakot kívánunk!

JÁRÁSI NYÍLT NAP
Végzős diákjaink újabb lépést tettek felnőtt önállósodá-

suk felé. 

Részt vettek a Gyomaendrődi Járási Hivatal nyílt napján, 
ahol megismerhették a hivatal működését, felnőtt életkez-
désükhöz fontos ismereteket szereztek. 

Köszönjük a lehetőséget, a hasznos információkat Dr. 
Pacsika György hivatalvezető úrnak és munkatársainak, il-
letve az utaztatási segítséget Valánszki Róbert polgármes-
ter úrnak.

INGYENES IDEGEN NYELVI KÉPZÉS
A GINOP 6.1.3 pályázati forrásból fi nanszírozottan 120 

órás angol és német nyelvi képzés indul a középiskolában.
2019. 08. 31-ig betöltött 16. életév a jelentkezés feltéte-

le, korhatár: 16-65 év (alap- vagy középfokú végzettséggel 
rendelkezőknek).

Tudásszint: alapfok, kezdő szintről (A1) indulva A2, B1 
(középszintű érettségi) szinten át a középfokig (B2). A be-
sorolás egyéni szintfelmérés alapján történik.

A csoportok kialakítása az egyéni igényeket egyeztetve 
zajlik, igény szerinti ütemezéssel (2019. áprilistól tanéven 
át, vagy csak a nyári szünetben intenzívebben). 

A foglalkozások ideje: a délutáni, esti órákban.
Tananyag, tankönyv biztosított (szintén ingyenesen).
Jelentkezés: személyesen a középiskola titkárságán, il-

letve a honlapon www.dvki.sulinet.hu elérhető jelentkezési 
lapon.

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE - 20 ÉV MARGÓJÁRA
Rendhagyó volt az idei télbúcsúztató- tavaszköszöntő zenés 

estünk. Születésnapot is ünnepeltünk annak rendje-módja szerint 
tortával, tűzijátékkal, születésnapi köszöntővel. Húsz évesek let-
tünk! 

Az est jól sikerült, kitűnő hangulat volt, vendégeink jól érezték 
magukat. Köszönjük a sok tombolatárgyat, külön köszönet segí-
tőinknek, támogatóinknak, akik egész éven át mellettünk állnak, 
hozzájárulnak programjaink sikeréhez. 

Mikor egy ilyen kerek évfordulón visszatekint az ember a meg-
tett útra, az átélt és megélt eseményekre, önkéntelenül is felteszi 
a kérdést: Hogy jutottunk el a 20 éves évfordulóig? Mi volt az a 
hajtóerő, amivel eredményeinket elértük? 

Egyesületünk, amely sosem volt nagy létszámú, átesett a kez-
deti gyermekbetegségeken, buktatókon. Ami nagyon hamar fog-
lalkoztatni kezdett bennünket, az értelmes, hasznos tevékenység, 
amivel hasznára lehetünk közeli és távolabbi környezetünknek, 
de amiben mi is jól érezzük magunkat. Ha nem is fogalmazódott 
meg akkor szó szerint, de adni akartunk valami jót, valami hasz-
nosat, örömet szerezni a körülöttünk élőknek és magunknak is. 

Kerestük az ide vezető utat. Segítségünkre voltak az alkalmak, 
a lehetőségek, amikkel csak élni kellett. Mertünk belevágni, bíz-
tunk magunkba, mindig kerestük az együttműködés lehetőségét, 
így jutottunk egyre előrébb. Tanultunk. Alig volt olyan tovább-
képzés a megyében, amin mi ne vettünk  volna részt. Itt születtek 
az új ismeretségek, barátságok és máig élő kapcsolatok. Máig há-
lásak vagyunk Pocsainé Fábián Magdikának Békés Megyei Kö-
zösségfejlesztők Egyesülete vezetőjének a biztatásért, együttmű-
ködésért, Szabó Zsóka a Nők a Holnapért Alapítvány elnökének 
a sok jó tanácsért, segítségért, ötletért. 

A profi lváltást a felújított Civilház megnyitása hozta el. Kiál-
lítást rendeztünk régi konyhai felszerelésekből, együttműködve 
a többi civil szervezettel. A kiállítást régi ételek elkészítésével, 
kóstolásával egészítettük ki. A dugó, a mákos guba, a főtt sze-
mes kukorica, a puliszka nagy sikert aratott a látogatók körében. 
Akkor azt mondtuk: ez megy nekünk, ebben mi otthon vagyunk.

Aztán jöttek a városi rendezvények. Akkor már vittük a sütőt, 
a nyújtódeszkát, a cirokszárat, a házi szilvalekvárt, tudtuk hogy a 
ványai cirokszárra tekert kürtöskalácsnak és szilvalekváros kifl i-
nek biztosan mindenki örülni fog. 

Ez lett a mi specialitásunk, a profi lunk, amihez folyamatosan 
szereztük be az eszközöket, a felszerelést. Kialakítottuk arculatun-
kat, logót terveztünk, formaruhánk lett szép fehér kötővel. Hírünk 
túlnőtte a települést, hívtak bennünket Szeghalomra a Betakarítási 
Forgatagra, a Boszorkány Fesztiválra, a Disznótoros fesztiválra. 
Meghívást kaptunk a Kárpát Medencei Értékek és Hungarikumok 
Kiállítása és Vására rendezvényre Békéscsabára, ahol nem csak 
sütöttünk, hanem településünk értékeit is bemutattuk. 

Aztán hívtak bennünket Szentesre a Népzenei Sokadalomra, 
Szegedre a Halfesztiválra, a Vésztő-Mágori Napokra, a  Megyei 
Vadásznapra, a Túzokfesztiválra, az Ecsegfalvi Falunapra. 

Gasztronómiai hagyományaink mellett, kulturális hagyomá-
nyainkat is ápoltuk. Olyan kulturális rendezvényeknek voltunk 
kezdeményezői, megvalósítói, melyek azóta hagyománnyá vál-
tak. A Kádár Ferenc Népdaléneklési verseny, a Nácsa János em-
lékest, a RETRO Majális, a Jótékony Advent. 

2012- ben régi családi fotókból rendeztünk egy jól sikerült ki-
állítást. 2014-ben mi kezdeményeztük a Települési Értéktár lét-
rehozását. A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a Bé-
kés Megyei Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésével és 
támogatásával Dévaványa Értékei címmel kiállítást szerveztünk. 

Sütünk a gyerekekkel, 2018-tól minősített programszolgáltatók 
vagyunk a KLIKK projektjében. Önkéntes munkára fogadjuk a 
középiskola diákjait, sütünk a gyermeknapon, ott vagyunk min-
den városi rendezvényen.

„Ványai Ízek”  címmel megjelent első gasztronómiai kiadvá-
nyunk, melyben anyáink, nagyanyáink ételeit gyűjtöttük egybe. 

Meglátni és megszeretni egy pillanat műve. Így talált ránk meg-
hívónk, és jutottunk el nagyon messzire, hogy elvigyük városunk 
jó hírét és ízeit. 2018 nyarán Londonba kaptunk meghívást, ahol 
egy „Magyar Napok” rendezvényen 2 hétig örvendeztettük meg 
a kinn élő magyarokat és vendégeket a magyar ízekkel, közben 
megcsodáltuk London nevezetességeit, szépségeit. Csodálatos él-
mény volt ez nekünk.

Szeptemberben nyolcadik alkalommal voltunk Erdélyben, 
minden alkalommal más-más tájjal, vidékkel ismerkedtünk meg. 

Természetesen a jó kapcsolat a városvezetéssel, az intézmé-
nyekkel, a civil szervezetekkel való együttműködés nélkülözhe-
tetlen feltétele a sikernek. Bármerre megyünk, visszük települé-
sünk jó hírét és nagyon jó érzés, ha azt olvassuk, vagy halljuk, 
hogy városunk büszke ránk. 

A Nagycsaládosok Egyesületével, a Folkműhely Egyesület-
tel, a Dévaványai Múzeumbarátok Körével való évek óta tartó 
jó kapcsolat és együttműködés alapozza meg egy-egy rendezvé-
nyünk, programunk sikerét.

Hogy mi a 20 év tanulsága? 
Legyenek céljaink! Legyen kitartásunk és higgyünk abban, 

amit csinálunk, hogy megvalósítani egy ötletet, nem létszámfüg-
gő, az a lényeg, kiket és hány embert tudunk mozgósítani, meg-
nyerni ötletünknek. Egy maroknyi ember is tud sokat és jót tenni, 
ha hisz az erejében. 

Varga Istvánné, HANE elnöke

A vérvétel április 4-én
szakmai továbbképzés miatt,

valamint április 15-21-ig
szabadság miatt szünetel.

Köszönettel: Csatáriné Bereczki Ágnes

TÁJÉKOZTATÓTisztelt 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
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KEDVES OLVASÓINK! 
Kedves Olvasóink!

Először a 175 évvel ezelőtt született 
Arany László mesegyűjtőre, költőre, iro-
dalomtörténészre emlékezünk. Nagy köl-
tőnk, Arany János második gyermekeként 
1844.március 24-én, Nagyszalontán látta 
meg a napvilágot. Még 4 éves sem volt, 
amikor Petőfi  Sándor a náluk tett látoga-
tás alkalmával megajándékozta ezzel a 
verssel. 

Petőfi  Sándor: Arany Lacinak
Laci te,
Hallod-e?
Jer ide,
Jer, ha mondom,
Rontom-bontom,
Ülj meg itten az ölemben,
De ne moccanj, mert különben
Meg talállak csípni,
Igy ni!
Ugye fáj?
Hát ne kiabálj.
Szájadat betedd,
S nyisd ki füledet,
Nyisd ki ezt a kis kaput;
Majd meglátod, hogy mi fut
Rajta át fejedbe...
Egy kis tarka lepke.
Tarka lepke, kis mese,
Szállj be Laci fejibe.
Volt egy ember, nagybajúszos.
Mit csinált? elment a kúthoz.
De nem volt viz a vederbe’,
Kapta magát, telemerte.
És vajon minek
Meritette meg
Azt a vedret?
Tán a kertet
Kéne meglocsolnia?
Vagy ihatnék?... nem biz a.
Telt vederrel a kezében
A mezőre ballag szépen,
Ott megállt és körülnézett;
Ejnye vajon mit szemlélhet?
Tán a fényes délibábot?
Hisz olyat már sokat látott...
Vagy a szomszéd falu tornyát?
Hisz azon meg nem sokat lát...
Vagy tán azt az embert,
Ki amott a kendert
Áztatóba hordja?
Arra sincsen gondja.
Mire van hát?
Ebugattát!
Már csak megmondom, mi végett

Nézi át a mezőséget,
A vizet mért hozta ki?
Ürgét akar önteni.
Ninini:
Ott az ürge,
Hű, mi fürge,
Mint szalad!
Pillanat,
S odabenn van,
Benn a lyukban.
A mi emberünk se’ rest,
Odanyargal egyenest
A lyuk mellé,
S beleönté
A veder vizet;
Torkig tele lett.
A szegény kis ürge
Egy darabig türte,
Hanem aztán csak kimászott,
Még az inge is átázott.
A lyuk száján nyakon csipték,
Nyakon csipték, hazavitték,
S mostan...
Itt van...
Karjaimban,
Mert e fürge
Pajkos ürge
Te vagy, Laci, te bizony!

(Szalonta, 1847. június 1–10.)

Másodiknak a 125 évvel ezelőtt, 92 éves 
korában (1894.március 20.) Torinóban 
elhunyt Kossuth Lajos politikusra, a 19. 
század magyar történelmének kimagasló 
alakjára emlékezünk dr. Ágoston Sándor: 
Dévaványai önkéntesek és honvédek az 
1848-49-es szabadságharcban című köny-
vének részletével, amely Kossuth Lajos 
dévaványai látogatását örökítette meg.

„Kossuth Lajos 1849. június 17-én Pest-
ről vonattal indult el Szolnokra. Célja: 
Nagyvárad volt, ahol Bem József altábor-
naggyal szándékozott találkozni, kérvén 
őt, hogy vállalja el a magyarországi csa-
patok fővezérségét. Útját titokban készí-
tették elő. Szolnokon leszállva a vonatról 
Kürthy Ferenc alszolgabíró fogadta. Innen 
délután Mezőtúrra kocsizott Kürthy alszol-
gabíró társaságában, ahol az új felállású 
95.z.alj már beavatott újonc századát és a 
nemzetőrcsapatokat tekintette meg. Más-
nap június 18-án, hétfőn már kora reggel 
továbbindult egy közel 40 fős huszáregy-
ség védelme alatt Dévaványára. Kossuth 
Lajos kormányzó urat és a kíséretében 
lévő Kürthy Ferenc járási alszolgabírót 
a községházán Szitás Dienes főbíró, D. 
Szarka Lajos ügyvéd, Mezőtúr-Dévaványa 

vármegyei esküdt, Bogya Péter és Dékány 
János vármegyei küldöttek, helyi esküdtek, 
továbbá id.Bogya András törvénybíró, id.
Cser Pál esküdt, valamint Balogh Mihály 
esküdt, a helység települési hadnagya fo-
gadta. Jelen volt a fogadásnál, Vásárhelyi 
Pál református lelkész és Tömöry Mihály 
tanító is. Kossuth itt értesítette a helyieket 
az orosz csapatok betöréséről és az el-
rendelt népfelkelési összeírás, az újonco-
zás-toborzás és a nemzetőregységek fegy-
vergyakorlatának fontosságáról. D.Szarka 
Lajos ügyvéd, a dévaványai nemzetőregy-
ség itthoni parancsnoka és az egységek 
jelenlétében Kossuth Lajos megtekintette a 
nemzetőr csapat fegyvergyakorlatát. Kos-
suth Lajos és kísérete 11 óra után hagyta 
el Dévaványát – Simasziget –Szeghalom 
felé ellovagolva. A kormányzó úr úti célja 
akkor még nem volt ismeretes.”

Kossuth Lajosról sok - sok történet, 
ének, anekdota élt a nép ajkán, még éle-
tében hősként emlegették. Most Farkas 
Emőd: Az 1848-49-i szabadságharc anek-
dota kincse című könyvéből olvassunk 
róla.

Kossuth üdvözlése

Kossuth Lajos meglátogatta Vécsey 
hadtestét, s a gróff al körüljárta a tábort.

Mikor a honvédek által hányt sáncárok-
hoz értek, a kormányzó megkérdezte gróf 
Vécseytől, hogy mennyire van a sánc a 
vártól?

-Öt-hatszáz lépésnyire! – felelte Vécsey.
-De hisz akkor ez erősen a lőtávolba 

esik!
-Mit se tesz! –válaszolta a gróf. – A sánc 

oly mély, hogy a legnagyobb huszár forgó-
ja se látszik ki belőle.

Kossuth benézett a sáncba. Csakugyan 
jó mélynek találta.

-És ha bomba esik belé? – kérdezte aztán.
-Az a legnagyobb ritkaság.

E pillanatban, nem messze Kossuthtól, 
egy bomba esett a sáncba, szétpattant, s 
több honvédet megsebesített. – Ezt most 
csak azért küldte ide a német, hogy üdvö-
zölje a kormányzó urat – mondta Vécsey 
mosolyogva.

- Szép üdvözlet! – gondolta Kossuth, 
amint leereszkedett a sáncárokba.

Váradi Andrásné

ÉVFORDULÓS SAROK
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„Én a hazám 
és a szülőfalum 
tudósa akarok 
lenni”. 

Az idei évben feb-
ruár 13-án 16 órától 
került sor a múzeum 
névadójának Berecz-
ki Imre születésének 
évfordulóján a  meg-
emlékezésre.

Bereczki Imre 1912. február 11-én született a család har-
madik gyermekeként. Paraszti családban nőtt fel. Szülei, 
testvérei és ő is földműveléssel keresték kenyerüket. Életé-
nek 65 évében gyűjtötte össze Dévaványa és a környékbéli 
települések szellemi, illetve tárgyi emlékeit. 1947-ben dok-
tori disszertációját Pusztaecsegről írta, ami ma már Ecse-
gfalva nevet viseli. Az 50-es évektől kezdve gyűjtötte a 
régészeti anyagokat. 1948-ban kötött házasságot Szabó Er-
zsébettel, akivel a hátralévő időkig nagy szeretetben éltek, 
dolgoztak. Első kiállítása 1997. augusztus 19-én nyílt meg. 
Ugyan ebben az évben december 31-én halt meg. 

Az emlékezés után a szerepi „Hamvas Hagyományőrző 
Népdalkör” előadását láthattuk - melynek vezetője Dezső-
né Bácsi Irma -, továbbá Rácz Endre verseit hallgathattuk 
meg. Bereczki Imre egykori tanára dr. Ecsedy István  gyűj-
téseiből adtak elő népdalokat, citerakísérettel. 

A rendezvény második felében
A Dévaványai Múzeumbarátok Körének vezetője Tóbiás

Gáborné beszámolt az elmúlt év munkájáról, valamint

ismertette a 2019-évi munkatervet a DÁMK-val, a múze-
umi programokkal, városi rendezvényekkel egyeztetve. 
A munkatervből kitűnik, hogy most is megpróbál a civil 
szervezet minél változatosabb, minden korosztályt, érintő 
programokat kínálni. Tervezett programok maradéktalanul 
megvalósultak, sőt még újabb dolgokkal is bővült a kíná-
lat. Cél, hogy minél több generáció betérjen a múzeumba, 
a rendezvényekre, kiállításokra, továbbá a hagyományőr-
zés, a szabadidő hasznos eltöltése, a településünkön élők 
mindennapjainak színesítése. Taglétszám már meghaladja 
a 100 főt. Nagy öröm, hogy 2018-ban is számíthattunk a  
programok megvalósításában, az önkormányzatra és a la-
kosság támogatására.

A kötetlen beszélgetés közben, szerény vendéglátásra is sor 
került, ami még „vendégmarasztalóbbá” tette az estét.

Balogh Aranka

DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA

A KÖNYVTÁR HÍREI
A könyvtár ebben az évben is számít az Önök támogatására.
Rendelkezzen személyi jövedelemadójának 1 %-áról 

a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár javára.
A befolyt összeget a könyvtár állományának gyarapítására,

új könyvek beszerzésére fordítjuk.
A könyvtár adószáma: 15583611-2-04

Felajánlását előre is megköszönjük!
Somogyi Erzsébet könyvtárvezető

„Könyvet házhoz”
A Ladányi Mihály Könyvtár vállalja, hogy a „Könyvet 

házhoz” szolgáltatás keretében az idős, beteg, mozgás-
korlátozott, lakáshoz kötött embereknek segítséget nyújt 
abban, hogy otthonukban közvetlenül hozzáférhessenek a 
könyvtári dokumentumokhoz.

Amennyiben Ön, vagy valamely ismerőse számára hasz-
nos lenne ez a szolgáltatás, olvassa el tájékoztatónkat, 
és hívja munkatársainkat nyitvatartási időben a 66/585-
090-es telefonszámot, vagy írjon üzenetet a konyvtar@
devavanya.hu címre, vagy küldjön facebook üzenetet.

Hogyan lehet igénybe venni a szolgáltatást?
• A szolgáltatás a beiratkozott olvasók részére Dévavá-

nya területén ingyenes.
• Kizárólag könyvtári tagsággal rendelkező olvasók ve-

hetik igénybe.
• Egy alkalommal 8 db könyv vagy folyóirat kérhető.
• A kölcsönzési határidő négy hét, amely igény szerint 

két alkalommal meghosszabbítható elektronikusan a 
honlapunkon, telefonon vagy e-mailben.

• A könyvtár teljes állományában kereshet:
<damk.hu/konyvtar-fo/sziren-katalogus> linken.

Tisztelt Múzeumpártolók!

Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Köz-
hasznú Közalapítványt, melynek célja Déva-
ványa kultúrájának megőrzése. Adója 1%-
ának felajánlásával Önnek is lehetősége nyílik, 
hogy e tevékenységhez hozzájáruljon.

Adószám: 18385711-1-04

Kuratórium
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Február 23-án rendezték meg a VI. Szolnok Open Ma-
zsorett Versenyt, ahol a Dévaványai SE Ametiszt Mazsorett 
Csoport harmadik alkalommal, két korosztályban és két 
kategóriában méretette meg magát az ország különböző 
pontjairól érkező, kiváló csoportok között. Pécstől Miskol-
cig, Szegedtől Debrecenig, összesen 319 versenyszámban 
láthattunk színvonalas koreográfi ákat.

Idén először a Dévaványai csoport két külön koreográfi -
ával versenyzett. A kisebbek, mint a Karib tenger kalóz 
lányai első versenyükön csodásan szerepeltek, mindenkit 
elvarázsoltak bájos, mosolygós megjelenésükkel, jelmezük 
minden elismerést megkapott.

A nagyobb lányok már rutinosabban mozognak a verseny-
zés világában, élvezik minden pillanatát, igazi örömtánc az 
övék. Kategóriájukban országos III. helyezést értek el.

Csontos Lilla itt először mutatkozott be szólótáncosként. 
Magabiztosan, jól begyakorolt koreográfi ával, a tőle meg-

szokott vidám, könnyed mozdulataival  nagyon szépen sze-
repelt, kategóriájában IV. helyezést ért el.

Töretlen lelkesedéssel és semmihez nem hasonlítható 
szorgalommal készülnek a csoportok a következő versenye-
ikre, melyek Orosházán, Debrecenben és Aradon kerülnek 
megrendezésre. 

Minden gyermeknek, szülőnek megköszönve további 
sikerekben gazdag versenyzést kíván: Szabó Lászlóné cso-
portvezető.

Köszönetnyilvánítás
A Dévaványai Ametiszt Mazsorett Csoport valamennyi 

tagja, illetve szülői közössége ezúton fejezi ki köszönetét a 
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány nagylelkű tá-
mogatásáért, mellyel hozzájárult a VI. Szolnok Open Or-
szágos Mazsorett Versenyen való részvételéhez.

A Dévaványai
Múzeumbarátok Köre utat szervez

Szegedre a  Szabadtéri Játékokra
Yeston-Stone: Ti tanic – musical

2019. augusztus 10. (szombat)

Aki szeretné megnézni az előadást
jelezze  a múzeumban az irodán,

a jegyvásárlás miatt március 12-ig!

 Telefon: 66/485-040

ISMÉT SZÉPEN SZEREPELTEK A MAZSORETTEK

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK,
SZÍNHÁZKEDVELŐK!

ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános

Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök
bérlésére. Legyen szó családi, baráti összejövetelek-
ről, ballagásról, lakodalomról vagy bármilyen más 
jellegű rendezvényről. 

Bérelhető eszközök és díjai:
 Eszköz megnevezése: Bérleti díja:
  1. Kültéri ,,mobil” szék 250.-/db
  2. ,,Bankett” asztal (összecsukható) 1.000.-/db
  3. 2x2 méteres sátor 5.000.-/db
  4. 5x5 méteres sátor 10.000.-/db
  5. Mobil hangtechnika 2.000.-/alkalom
  6. Projektor 5000.-/alkalom
  7. Vetítővászon 2.000.-/alkalom
  8. Mikrofon+kábel 1.000.-/alkalom
  9. WiFi-s hangtechnika+mikrofon 10.000.-/alkalom
 Terem bérlési lehetőség  (40m2 alapterület)   2500.-/óra
A bérleti díjról igény esetén számlát állítunk ki.

Az eszközök bérlésére a DÁMK Művelődés Központ irodájá-
ban van lehetőség (Dévaványa, Gyöngy u. 8.), illetve érdeklődni 
személyesen vagy az alábbi telefonszámon lehet: 66/483-051.
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Bizonyára emlékeznek rá, hogy nekünk, akik az elő-
ző rendszerben voltunk gyerekek, igencsak korlátozott 
lehetőségeink voltak, csaknem minden téren. Kis, szűk 
életterünkben mozoghattunk, a vidéki többség számára a 
sportkarrier, de még a külföldre utazás is álom volt csu-
pán. Vajon most mi a helyzet? Lehetőségeink ugyan van-
nak, de korántsem használjuk ki azokat! Gyermekeinket 
egyre jobban beszippantják a „kütyük”, az internet… Ez 
abból a szempontból tökéletes, hogy elfoglalják magukat, 
de közben a gyermekkor lényege (helyes mozgás, megküz-
dés, veszítés megtanulása, tolerancia, együttműködés, csa-
patmunka, harmonikus testfelépítés- és izomzat fejlődése, 
feszültség konstruktív levezetése, stb.) esetleg visszahozha-
tatlanul elsiklik mellettük. Mindenképpen dicséretes, ha a 
gyermekünk sportol valamit, mert így nem csak a mentális, 
hanem a testi fejődésükre is ügyelünk.

Napjainkban már olyan sportágak is elérhetővé váltak a 
környékünkön, amelyekben sportolóink nem csak országo-
san, de nemzetközi szinten is jeleskednek, ezáltal szélesre 
tárva a „lehetőségek kapuját” a fi atalság előtt. Egyik ilyen 
sportág a kajakozás, amely már a dévaványai gyerekek 
számára is könnyen elérhető. A KSI (Központi Sportisko-
la) gyomaendrődi szakosztálya a Dévaványa-Gyoma közúti 
hídnál, valamint onnan sétatávolságra, a Hantoskerti-holtá-
gon tart edzéseket. Tapasztalataik szerint a gyermekek vi-
szonylag gyorsan, látványos fejlődésen mennek keresztül, 
amely során – a testi változások mellett – sokkal nyitot-
tabbak, bátrabbak, együttműködőbbek, felszabadultabbak 
lesznek, amely tulajdonságok nem csak a tanulmányaik, 
de később, a felnőtt korban, a munkahelyükön is előnyük-
re válhatnak. Kötelességünk, hogy szóljunk még pár szót 
a természet védelméről, mivel szeretnénk, ha a következő 
generációk tiszta környezetet kapnának örökül. A KSI-ben 
kajakozó gyerekek szoros viszonyba kerülnek természetes 
környezetünkkel, óvják, tisztán tartják azt. Ők nagy való-
színűséggel később is ugyanígy fognak viselkedni, mivel 
évekig a „vízzel együtt élnek”.

Egyesületünknek kiváló háttere a budapesti központ, 
amely révén, valamint közösségünk összetartó ereje, magas 
fokú aktivitása folytán kiváló infrastruktúrával, felszerelé-
sekkel rendelkezünk, viszont ennek ellenére igyekszünk a 
tagdíjakat a lehető legalacsonyabban tartani. Tagjaink tisz-
ta, vidám, inspiráló környezetben edzhetnek edzőtársa-
ikkal, valamint edzőinkkel, Kovács Gáborral és Kovácsné 
Kozma Diánával, Nemes Ágotával. A szakosztály igen ered-
ményesen működik, sportolóink rendszeresen versenyeken 
vesznek részt, de a „hobbi” kajakosaink is rendszeresen 
megmérettethetik tudásukat. 

Amennyiben úgy látják, szeretnék kihasználni ezt a 
karnyújtásnyira lévő lehetőséget, szívesen látjuk Önöket 
és gyermekeiket, győződjenek meg saját maguk arról, 
hogy kajakból nézve sokkal szebb a világ! 

Elérhetőség facebookon KSI Gyomaendrőd vagy telefo-
non Kovácsné Kozma Diána edzőnél  +36/30-291-3626.
Kajakozz a KSI – nél már 7 éves kortól.

VILÁGRASZÓLÓ LEHETŐSÉGEINK 

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

Tapasztalt gépkezelőt és 
gépjármű vezetőt keresek!

Telefon:
30/370-6717

Dévaványán hagyatékokat, régi használati tárgyakat, első és második 
világháborús fényképeket, könyveket, újságokat, képeslapokatés fest-

ményeket vásárolok gyűjteményembe. A Magyar Királyi Csendőrséghez 
illetve Honvédséghez kötődő bármilyen fennmaradt tárgyat, kitüntetést, 

jelvényt iratanyagot, egyenruhát, fotót megvásárolok. Hívjon bizalommal!

Telefon: 06-30/375-0191

Füstölést vállalok.
Telefon:

06-30/789-6507



Megnyitottunk!Várunk minden kedves barnulni vágyóvendégünket Dévaványa legújabb szoláriumába!Új Ergoline gépünkben mélybarnítócsövekkel tapasztalhatod meg a VIP minőséget!- kiváló ár- igényes környezet- hidratáló szoláriumkrémek- mindennapos nyitvatartás (H-P: 9.00-21.00-ig, Sz: 9.00-18.00-ig, V: 9.00-13.00-ig)Nézz be hozzánk éstávozz elégedetten, csokibarnán!
Dévaványa, Árpád u. 22. a DV Fitness udvarán
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Várunk mindenkit sok 
szeretettel a megújult
DV Fitness edzőtermébe!

- folyamatosan bővülő géppark
- igényes hangulatos környezet
- baráti árak, állandó akciók
- mindennapos nyitvatartás

Gyere el bátran ha: 
- érdekel az egészséged
- szeretnél pár kilót leadni
- ki szeretnél kapcsolódni 
-szeretnél fi ttebb lenni de egyedül nem
  megy, mi mindenben segítünk!

A hangulat kiváló, a fejlődés garantált!

Dévaványa, Árpád u. 22. 

NAPOS ÉS ELŐNEVELT
CSIRKE JEGYEZHETŐ!

Érdeklődni: Csontos Zsigmond
Dévaványa, Köztársaság u. 24.

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

VÁLTOZATLAN FELTÉTELEK MELLETT ISMÉT 
MŰKÖDIK SZEGHALMON A TÜDŐSZŰRŐ!
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének dön-

tése 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 szállí-
tani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló nél-
kül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba kerül 
(melyet a szűrés helyszínén kell fi zetni) és háziorvosi beu-
taló szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik ko-
rábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!

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

Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Köz-
alapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. 
(volt polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100-as tele-
fonszámon a 129-es melléken.

Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdőszű-
rővel történt telefonos egyeztetést követően minden jelent-
kezővel telefonon közöljük.

TÜDŐSZŰRÉS

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

- autójavítás
- gumizás
- centírozás
- diagnosztika
- műszakira való felkészítés
- autó takarítás kívül belül

Tel.: 06/70-401-2894
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- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés
- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

Szarka Ignác és Kis Andrea Terézia fi a Zsombor,
Korán Norbert és Medgyesi Nikoletta fi a Norbert,
Lovász Zoltán és Berczi Tímea lánya Natasa,
Kátai Richárd és Murányi Patrícia fi a Noel,
Polányi László Imre és Felföldi Ildikó fi a Ákos.

Születések:

§
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

Nevem:

Lovász Natasa
Születtem: 2019.02.29.

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

Gratulálunk!

í



Mély fájdalommal búcsúznak a DSE
labdarúgói, vezetői, szurkolói,

Séllei Zoltántól és Molnár Janostól.

Érkezett: Kisari Tibor (Szentlőrinci SE), Juhász Zsolt 
(Gyomaendrődi FC),  Séllei Lajos (Csiki) újrakezdi.

Távozott: Ignácz Tibor (Békéscsabai Előre U16).

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK:
2019. február 2. szombat 17:00

Füzesgyarmati műfű! 2 x 50 perc
 

DÉVAVÁNYAI SE - KISÚJSZÁLLÁSI SE 3 - 4 (2 - 1)
Gólszerzők: Kovács F. 8’ (11-es ből), Papp V. 49’, 

Gubucz V. 57’, ill: Oros P. 35’, 53’, Konczi K. 78’, Balla 
86’.

Dévaványai SE: 24 Vastagh Zs. (97 Szász D. 51’), - 
5 Kovács B., 3 Pap Á., 20 Szabó P., 10 Marton L., - 21 
Panyik F. (16 Gubucz V. 51’), 8 Adamecz I. (14 Feke 
B. 61’), 6 Szabó E. (8 Adamecz I. 76’), 7 Kovács F. (17 
Kató B. 61’), - 19 Barna T. (11 Papp D. 61’), 17 Papp 
V. Edző: Bereczki Árpád.

2019. február 9. szombat 13:00
Gyulai műfű!

 
GYULAI TERMÁL FC - DÉVAVÁNYAI SE  4 - 1  (0 - 0)

Gólszerzők: Czirok J. 50’ (11-es ből), 58’, 84’, 
Repisky D. 79’, ill: Adamecz I. 76’.

Dévaványai SE: 24 Vastagh Zs., - 10 Marton L., 3 
Pap Á. (11 Papp K. 46’), 20 Szabó P., 4 Bányai R. (13 
Szalai B. 46’), -  9 Kéki Cs. (19 Barna T. 46’), 6 Szabó 
E., 8 Adamecz I., 16 Gubucz V. (17 Kató B. 46’), - 7 
Kovács F., 17 Papp V. Edző: Bereczki Árpád.

 
2019. február 16. szombat 18:00

Füzesgyarmati műfű!
DÉVAVÁNYAI SE - GYOMAENDRŐDI FC

 13 - 2  (5 - 0)
Gólszerzők: Kovács F. 15’, 24’ (11-es), 41’, Kisari T. 

34’, 58’, 65’, 70’, 81’, Papp V. 39’, 72’, Barna T. 46’, Papp 
D. 69’, 86’, ill: Tusjak G. 68’, Békési N. 89’.

Dévaványai SE: 97 Szász D. (1 Sági B. 46’), - 5 
Kovács B., 10 Marton L., 20 Szabó P., 6 Szabó E., - 9 
Kisari T., 8 Adamecz I., 4 Bányai R. (11 Papp D. 59’), 
Gubucz V. (19 Barna T. 46’), -  7 Kovács F., 17 Papp V. 
Edző: Bereczki Árpád.

2019. február 23. szombat 15:00
Füzesgyarmati műfű!

3 csapatos torna (45 perces mérkőzések)
   GYOMAENDRŐDI FC - VÉSZTŐI SE   1 - 1
 

 GYOMAENDRŐDI FC - DÉVAVÁNYAI SE  0 - 0
Dévaványai SE: 24 Vastagh Zs., - 5 Kovács B., 3 

Pap Á., 20 Szabó P., 10 Marton L., - 16 Gubucz V., 
4 Bányai R., 8 Adamecz I., 21 Panyik F., - 9 Kisari T. 
(18 Kéki Cs. 10’), 7 Kovács F. Cserék:  97 Szász D., 11 
Papp D., 13 Kató B., 17 Papp K., 19 Barna T. Edző: 
Bereczki Árpád.

 VÉSZTŐI SE - DÉVAVÁNYAI SE  0 - 6
Góllövők: Kovács F. 2’, (11-es ből), 6’, Papp D. 13’, 

Papp K. 18’, Kéki Cs. 30’, Barna T. 40’,
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 5 Kovács B., 3 Pap 

Á., 20 Szabó P., 10 Marton L. (13 Kató B. 10’), - 19 
Barna T., 4 Bányai R. (11 Papp D. 10’), 8 Adamecz I., 
18 Kéki Cs., - 17 Papp K., 7 Kovács F. Edző: Bereczki 
Árpád.

2019. március 2. szombat: 14:30
BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS! 

Dévaványai SE - Mezőmegyer SE  7 - 0  (4 - 0)
200 néző, játékvezető: Telek András.
Dévaványai SE: 24 Vastagh Zs. - 6 Szabó E. (13 

Kató B. 53’), 10 Marton L., 20 Szabó P., 5 Kovács 
B. (11 Papp K. 59’), - 9 Kisari T. (19 Barna T. 46’), 
8 Adamecz I., 4 Bányai R., 18 Kéki Cs. (21 Panyik F. 
46’), - 7 Kovács F., 17 Papp V. Cserék: 97 Szász D., 3 
Pap Á. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Kéki Cs. 12’, 14’, Kovács F. 25’, Kisari T. 
35’, Papp V. 57’, 74’, Papp K. 67’.

Sárga lap:  Kovács F. 20’, Barna T. 52’, ill: Hajdú P. 86’.
Jók: Az egész csapat, ill: Varró I., Dr. Majoros Á.
Adamecz István csapatkapitány:  Jó felfogásban 

és jó játékkal kezdtük a szezont, ami fontos a további 
mérkőzésekre nézve. Így egy lépcsőfokkal közelebb 
kerültünk a célunkhoz, gratulálok az egész csapatnak.

BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEK:

FELNŐTT:
2019. március 10. vasárnap 14:30

CSABACSŰDI GYLSE – DÉVAVÁNYAI SE

2019. március 16. szombat 15:00
DÉVAVÁNYAI SE – MEZŐBERÉNYI LE

2019. március 23. szombat 15:00
BUCSA SE – DÉVAVÁNYAI SE

2019. március 30. szombat 16:00
RÁJÁRSZÁS 1. FORDULÓ

2019. április 6. szombat 16:00
RÁJÁRSZÁS 2. FORDULÓ
DÉVAVÁNYAI SE II:

2019. március 16. szombat 12:30
DÉVAVÁNYAI SE II. -  ZSADÁNYI KSE

2019. március 23. szombat 15:00
KARDOS-ÖRMÉNYKÚT KSK– DÉVAVÁNYAI SE II.

2019. március 30. szombat 16:00
SZABADNAPOS

2019. április 6. szombat16:00
SZABADNAPOS

IFI (U19):
2019. március 17. vasárnap 14:00

DÉVAVÁNYAI SE (U19) – KONDOROSI TE (U19)
2019. március 24. vasárnap 14:00

NAGYSZÉNÁS SE (U19) – DÉVAVÁNYAI SE (U19)
2019. március 31. vasárnap 14:00

DÉVAVÁNYAI SE(U19) – BERÉNYI GYERMEK FC (U19)
2019. április 7. vasárnap 10:00

SZEGHALMI FC (U19) – DÉVAVÁNYAI SE (U19)

SERDÜLŐ (U16):
2019. március 23. szombat 10:00

SZARVASI FC (U16)– DÉVAVÁNYAI SE (U16)
2019. március 30. szombat 10:00

SZABADNAPOS
2019. április 6. szombat 10:00

VÉSZTŐI SE (U16) – DÉVAVÁNYAI SE (U16) 

KÉRJÜK TÁMOGASSON 

MINKET

ADÓJÁNAK
1 % -ÁVAL

ADÓSZÁMUNK: 19976653-1-04.
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Megemlékezés

Szeretettel emlékezünk édesapánkra nagyapánkra
id. Szűcs Imre születésének 100.,

halálának 28. évfordulója alkalmából.
Szerető lánya és unokáik, fi a, menye és unokáik, testvéreik.

„Elfelejteni téged soha nem lehet
Te voltál a jóság és a szeretet
Elvitted a fényt és a meleget

Csak egy sugarat hagytál, örök emlékedet”

LABDARÚGÁS

DÉVAVÁNYAI SE felnőtt tabella
Hely Csapat GY D V Gólk. Pont

1. Dévaványai SE 14 3 2 58-15 45
2. Dobozi SE 12 6 1 46-16 42
3. Békéscsabai MÁV SE 11 5 3 41-15 38

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
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Megemlékezés

Fájó  szívvel emlékezünk Vig Józsefre,
halálának 1. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Fehér István
halálának 1. évfordulójára.

Szerető felesége és fi a

„Váratlan percben az életed véget ért,
Mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.
Az élet csendesen megy tovább,
Fájó emléked elkísér bennünket egy életen át.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Feke András
halálának 1. évfordulójára.

Szerető felesége és családjai

„Bennünk él egy arc, végtelen szeretet,

amit tőlünk senki el nem vehet,

csak próbálunk élni nélküled…”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezik halálának 10. évfordulóján 
Kiss Ferencné Faragó Ilonára

férje Ferenc, lánya Ildikó, testvére István és felesége Margit.

„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell.
S akit szerettünk,
azt nem feledjük soha el.”

„Nem múlnak ők el kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak álmok évek.”

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mind-

azoknak a rokonoknak, szomszé-
doknak, és jó ismerősöknek, akik
Halasi Sándorné Borsós Julianna
temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek. Fájdalmunkat 
részvétükkel enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

„Váratlan ért betegségem, elválasztott tőletek,
elbúcsúzni nem tudtam, Hát Isten veletek!”

•••••
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2018. 12. 25-én, a mai 

napig érthetetlen és tragikus körülmények között elhunyt 
Diós József és Diós Kristóf. Emléküket soha nem feledjük.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
temetésükön megjelentek, sírjukra virágot, koszorút he-
lyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Köszönettel: A gyászoló család

•••••
  „Könnycsepp hull a semmibe,
Talán célba ér, és nem fáj ennyire”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szerettünk Ambrus Imre temetésén megjelentek, akár gon-
dolatban velünk voltak. Sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család•••••
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesapám 

Papp László temetésén résztvettek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek. Részvétükkel enyhítették fájdalmunkat.

  A gyászoló család

•••••
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Molnár János temetésén megjelentek. Sírjára koszorút, 
virágot helyeztek.

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

Szerető gyermekei, rokonai, Magdi és családja

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezik Elek Sándorné Vass Aranka 
halálának 3. évfordulóján szerető férje.

„Megállt a drága szív, mely élni vágyott.
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hiszem el, hogy Téged már hiába várunk.
De abban reménykedem, hogy jó helyre mentél,
hisz Te a jónál is jobbat érdemeltél.”



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.

STRANDFÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZAT
TÁJÉKOZTATÓJA!

TÁJÉKOZTATJUK A KEDVES
LAKOSSÁGOT, HOGY

A SZAKRENDELÉSEK A KÖVETKEZŐ 
IDŐPONTOKBAN ÉRHETŐK EL:   

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

IDŐPONT KÉRÉS:
Belgyógyászati, Bőrgyógyászati, Nőgyógyá-
szati, Szemészeti szakrendelésre a  66/ 581-180 
–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.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2019. ÁRPILIS 1., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2019. április 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: Április 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

KÉSZÜLJÖN VELÜNK A HÚSVÉTRA!
Hagyományos készítésű füstölt termékeink:
- Kötözött sonka,  - Füstölt csülök
- Füstölt színhúsok  - Combsonka
- Parasztlapocka  - Füstölt oldalas
                      - Füstölt köröm, farok

- Füstölt Ványai kolbász, szalámi /csemege - csípős/
- Füstölt bőrös darabolt húsok /comb, karaj, tarja, lapocka/

--------------------------------------------------------------------
Birkahús, marhahús, sertéshús, friss köröm, farok, fül.

Szárnyas húsok /csirke - kacsa - pulyka/.
--------------------------------------------------------------------

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.

Belgyógyászat
Dr. Szabó Dániel 
HÉTFŐ: 8:00-14:00

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

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

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






