Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2019. augusztus 2. napján rendkívüli ülést tartott.
Első napirendi pontban elfogadták a DÁMK módosító, és
egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
Második napirendben döntöttek arról, hogy az Agrodéva
Kft. által az önkormányzat telephelyére beszállított szalmabálákat értékesítésre kijelölik és az értékesítésre vonatkozó
pályázati hirdetményt megjelentetik.
Harmadik napirend keretében „Az önkormányzat által
művelt földterületeken termelt 222,96 tonna búza értékesítése” című tárgyban indított értékesítési eljárás eredményeként
a Kunsági Malom Kft. nettó 11.036.520,- Ft-os ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Negyedik napirendi pontban az ALFÖLDVÍZ Zrt. által az
önkormányzat részére a Dévaványa ivóvízellátó rendszer, valamint a Dévaványa szennyvízelvezető- és tisztító rendszer
vonatkozásában véleményezésre megküldött gördülő fejlesztési tervben foglaltakkal egyetértettek.
Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatás odaítéléséről döntöttek, három esetben, mindösszesen 1.500.000,- Ft
összegben.
A Képviselő-testület 2019. augusztus 16. napján ismételten rendkívüli ülést tartott.
Első napirend keretében az „Ajánlattétel a Dévaványa belterületén kerékpárút, valamint a Vörösmarty úti általános
iskola előtti parkoló felújítására” elnevezésű helyi beszerzési
eljárás eredményeként a D-Profil Kft. nettó 11.787.450,- Ftos ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Második napirendben az „Ajánlattétel a Dévaványa belterületén Batthyány utcában 376 fm hosszú szilárd útburkolat
építésére” elnevezésű helyi beszerzési eljárás eredményeként
a D-Profil Kft. nettó 19.594.490,- Ft-os ajánlatát hirdették ki
nyertesnek.
Harmadik napirendi pontban döntöttek arról, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő belterületi haszonbéres
ingatlanokat 1 éves időtartamra kívánják bérbe adni, 2019.
szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig vonatkozó időszakra, 1,- Ft/m2 + ÁFA bérleti díjért.
Negyedik napirendben 4.610.319,- Ft önerő biztosításáról
döntöttek a Dévaványai Sportegyesület részére a „Pályavilágítás felújítás” című beruházás megvalósításához.
Ötödik napirend keretében a „Szalmabála értékesítése”
című tárgyban indított értékesítési eljárás eredményeként
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság bruttó 3. 175,- Ft/
darab ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Hatodik napirend keretében megválasztották a Helyi Választási Bizottság tagjait.
Hetedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy 2019.
szeptember 1. napjától a bölcsőde vezetői feladatait - mint
többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és
szakmai egysége szervezeti formában 3 csoportos bölcsőde
– 1 fővel kívánják ellátni.

A Képviselő-testület ünnepi ülését 2019. augusztus 16.
napján tartotta.
A polgármester köszöntötte az ünnepi ülésen megjelenteket és elmondta megemlékező beszédét.
Az ünnepi beszéd elhangzását követően sor került a
„DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés átadására, amelyet ebben az
évben Szűcs Tibor Tamás részére ítélt oda a Képviselő-testület, majd átadásra kerültek a Címzetes Főorvosi címek az
alábbi személyek részére: Dr. Bagi Károly, Dr. Demeter Erzsébet, Dr. Hegedűs István, Dr. Kacsó Márta Katalin, Likerné
Dr. Diószegi Mária, Dr. Patka Lenke, Dr. Puskás György.
A Képviselő-testület 2019. augusztus 30. napján ismételten rendkívüli ülést tartott.
Első napirend keretében elfogadták Dévaványa Város Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálatát.
Második napirendben Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját fogadták el.
Harmadik napirendi pontban döntöttek a TOP-2.1.1-16BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” elnevezésű pályázathoz
tartozó közbeszerzési eljárás eredményéről.
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás eredményeként a BÓLEM Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi utca
3.) nettó 479.199.637,- Ft ajánlatát hirdette ki nyertesnek.
A Képviselő-testület legközelebbi ülését 2019. szeptember
26. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása.
2. Dévaványai Települési Értéktár által elvégzett éves
munka értékelése.
3. Beszámoló az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac tevékenységéről.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

FELHÍVÁS!
TISZTELT SZÜLŐK!
Az DÁMK óvodai intézményének központi
székhelye elköltözött. Az új elérhetőség:
5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17.
Gólyahír Bölcsőde
A 2019/2020-as nevelési évtől a fenti címen
várom a kedves szülőket, illetve
az EBÉDFIZETÉS is ezen a címen történik.
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Tisztelettel: Bakó Bernadett
intézményvezető

Polgármesteri tájékoztató
MEGNYÍLT AZ
ÚJ BÖLCSŐDE
A
TOP-1.4.1-15BS1-2016-00009 kódszámú pályázat megvalósításának befejező
aktusához értünk azzal,
hogy szeptember 3-án ünnepélyes keretek között átadásra kerülhetett városunk új, önálló bölcsődéje. A Gólyahír
Bölcsőde létrejöttét célzó pályázatot 2016 tavaszán nyújtottuk be, akkor 262 423 197,- Ft támogatást kérve, melyet
az irányító hatóság 2017 tavaszán támogatásra érdemesnek
nyilvánított. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a város a projekt sikeres megvalósítása érdekében további 30.885.027,- Ft költségnövekmény támogatást kapott, így
a projekt teljes értéke 293.308.224,- Ft.
A felhívás fő célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz
(bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az
óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, valamint a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése,
különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő
gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. Ennek érdekében Dévaványán elsődleges feladatunk a
bölcsődében nevelhető gyermekek létszámának növelése és
a pedagógiai nevelő munka fejlesztése volt.
Városunkban hosszú éveken keresztül problémát okozott,
hogy a rendelkezésre álló bölcsődei férőhelyek nem elégítették ki a növekvő igényeket. Sokszor egy egész bölcsődei csoporttal több gyermek jelentkezett az ellátásra, mint amennyi
hely rendelkezésre állt. Éppen ezért a tervezett bölcsődénél
elsődleges szempont volt a férőhely kapacitás növelése. Az
új, most már teljesen önálló telephelyre költöző bölcsődében
az eddigi két csoport helyett 2019-ben már három bölcsődei csoport indulhat, mely a korosztályra szabott fejlesztést
is nagyobb mértékben támogatja. Az új épület biztosítja a 3
éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását, valamint elősegíti a dévaványai bölcsőde minőségi nevelő munkájához
szükséges infrastruktúra megteremtését. A bölcsőde teljesen akadálymentesített, így a mozgásukban akadályozottak
hozzáférését is elősegíti. A környezetbarát és fenntartható
működést előtérbe helyezve az épületben levegő hőszivattyú
hűtési-fűtési rendszer került kiépítésre, melyet fan-coil berendezések támogatnak. Az épület áramellátását napenergia
biztosítja. Az épület előtt kiépített parkolók és járda könnyíti meg a megközelítést. A kis bölcsődések számára talán az
egyik legnagyobb újdonság a hatalmas méretű és az igényeknek megfelelően felszerelt új játszóudvar, mely több részre
osztható, így segítve a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Három nagy, egyenként több mint 50 m2-t kitevő, gumiburkolattal ellátott és fedett terasz már alkalmas arra is,
hogy jó időben a kicsik a szabadban is tudjanak pihenni.

A fejlesztés célja a családban nevelkedő kisgyermekek
számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai – és érzelmi biztonságának és
jólétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és
elfogadással, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával,
viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus
fejlődést.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

HAMAROSAN ÚJABB IFJÚSÁGI
PÁLYÁZATOK JELENNEK MEG
Szeptemberben tovább folytatódik a fiatalok támogatását
célzó helyi pályázatok megvalósítása, az év első feléhez hasonlóan most szeptemberben újabb felhívások jelenek meg.
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú „Teremts Esélyt
Program – Dévaványa” elnevezésű projekt keretében a nagy
érdeklődésre tekintettel ismét kiírásra kerül a 18-35 év közöttiek jogosítványszerzésének támogatása. A felhívásban a
lakossági visszajelzéseknek megfelelően történnek kisebb
módosítások, melyekre kérjük, hogy fokozottan figyeljenek
oda. Hamarosan befejeződik két újabb fecskelakás (Árpád
utca 6. és Árpád utca 8. száma alatt) felújítása, így azok bérletére vonatkozó pályázati felhívás is előkészítés alatt van. A
fiatal vállalkozók elindulását, fennmaradását támogató ösztönző rendszerbe való belépésre szintén szeptember-október hónapokban kell jelentkezni. Részletekért kérem, keressék a város hivatalos honlapját, vagy személyesen a műszaki
irodában lehet érdeklődni.
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 „Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségekben/Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi
Járásban” című pályázati konstrukció keretében már ismét
lehet pályázni középiskolában illetve felsőfokú oktatásban
tanuló hallgatók ösztöndíjára, a felhívás megjelent a város
hivatalos honlapján.

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKET
FOGLALKOZTATÓ ÜZEM INDULT
VÁROSUNKBAN
Augusztus utolsó napján megtisztelő meghívásnak tehettem eleget: részt vehettem városunk legújabb munkáltatójának, a SZEMITA Kft.-nek az üzemlátogatásán.
A Kft. és önkormányzatunk között az első egyeztetésekre az év elején került sor, annak érdekében, hogy a Kft.
Dévaványán is létre tudjon hozni egy telephelyet. Igyekeztünk megfelelő helyszínt keresni, majd az egyeztetéseket követően a Tőkerészi iskola épületét találtuk
megfelelőnek, mely az elmúlt években több felújításon
esett át. A munkahely májusban nyitotta meg kapuit és
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Polgármesteri tájékoztató
ma már itt 19 fő megváltozott munkaképességű személy
részre tudnak napi 4 órában munkát biztosítani, ezzel
is megélhetésükhöz hozzájárulni. Jelenleg a világhírű
Louis Vuitton luxus divat- és kereskedőház termékeihez gyártanak alkatrészeket. Mind a cégvezető mind

KÖSZÖNTŐ IDŐSEK NAPJA ALKALMÁBÓL!
Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntöm mindazokat az embereket, akik hosszú élet
munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Tiszteletünk magában foglalja támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai,
és mindannyiunknak nagy szüksége van rájuk. Szükségünk
van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019!

az ott dolgozók kölcsönös megelégedettségére folyik a
termelés. Fontos állomás ez, hiszen ezen munkahelyek
létrehozásával pont azoknak sikerült lehetőséget biztosítani, akik a legnehezebben tudnak munkát vállalni.
Köszönöm a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Dévaványai Csoportja vezetőjének Tóth
Sándornénak a munkáját, valamennyi dolgozónak jó
egészséget és jó munkát kívánok.

2019. szeptember 9-én lezárult a jelöltállítási időszak, így
már összeállt az október 13-án tartandó önkormányzati
választásokon indulók listája. A kampányidőszakban arra
kérek minden jelöltet, hogy a lakosság és egymás tisztelete
érdekében kulturált kampányt folytasson, hiszen a cél nem
az, hogy a közösség tagjai egymás ellen forduljanak, hanem,
hogy észérvekkel legyen meggyőzve a többség a folytatás
mikéntjéről. Arra bíztatok minden választópolgárt, hogy
éljen a lehetőséggel, nyilvánítson véleményt, vegyen részt
a szavazáson.
Valánszki Róbert, polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az EFOP-1.5.3-16-201700042 „Humán szolgáltatások
k
fejlesztése a gyomaendrődi
járásban” keretein belül Dévaványa Város Önkormányzata
közzéteszi a következő pályázatot, a középiskola 9. vagy
magasabb évfolyamán tanuló diákok részére:

c) szociálisan hátrányos helyzet (munkanélküli szülő),
d) az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem
éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát
(jelenleg 85.500 Ft).
Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus.
A települési ösztöndíj összege 25.000 Ft/hó

Települési Középiskolai Ösztöndíj pályázat
A települési középiskolai ösztöndíj a dévaványai állandó lakóhellyel rendelkező tanulók, 6 hónapra (2019. szeptember - 2020. február hónap) biztosított, havonta, utólag
folyósított juttatása.
A települési ösztöndíj odaítélésének alapfeltételei:
a) állandó dévaványai lakhely,
b) magyar állampolgárság,
c) utolsó lezárt félév tanulmányi átlaga meghaladja a 3,5-öt,
d) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó
beiratkozott tanulója a pályázatában megjelölt intézménynek,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) tanulmányi átlaga 4,0 feletti
b) nagycsaládban élő vagy egyedülálló szülő gyermeke,

Az ösztöndíjat elnyerő tanulóknak a támogatási szerződés értelmében a folyósítás időtartamával megegyező ideig
Dévaványa településen kell elhelyezkednie. Abban az esetben nem terheli a pályázót a fent említett kötelezettség, ha
a tanuló a középiskolai oktatásból kikerülve felsőoktatási intézményben folytatja a tanulmányait olyan területen,
amely Dévaványán hiányszakmának minősül.
A pályázatok leadási határideje:
2019. szeptember 30. (hétfő) 10 óra
A pályázatok elbírálására 2019. október 18-ig kerül sor!
A részletes pályázati felhívás és pályázati adatlap a www.
devavanya.hu oldalon érhető el.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást Ernyes
Csilla pályázatíró referens a 06/70/389-0612-es telefonszámon vagy személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 3.sz. épület
2.iroda.) pályázatíró irodájában nyújt.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az EFOP-1.5.3-16-201700042 „Humán szolgáltatások
k
fejlesztése a gyomaendrődi
járásban” keretein belül Dévaványa Város Önkormányzata
közzéteszi a következő pályázatot, felsőoktatási intézményben, illetve államilag
elismert felsőfokú oktatási intézményben folyó nappali
tagozatos, költségtérítéses vagy államilag ﬁnanszírozott
képzésben részt vevő hallgatók részére:
Települési Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
A települési felsőoktatási ösztöndíj a dévaványai állandó lakóhellyel rendelkező tanulók, 6 hónapra (2019. szeptember - 2020. február hónap) biztosított, havonta, utólag
folyósított juttatása.
A települési ösztöndíj odaítélésének alapfeltételei:
a) állandó dévaványai lakhely,
b) magyar állampolgárság,
c) utolsó lezárt félév tanulmányi átlaga meghaladja a 3,5-öt,
d) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó
beiratkozott tanulója a pályázatában megjelölt intézménynek,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) tanulmányi átlaga 4,0 feletti

b) nagycsaládban élő vagy egyedülálló szülő gyermeke,
c) szociálisan hátrányos helyzet (munkanélküli szülő),
d) az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem
éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát
(jelenleg 85.500 Ft).
Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus.
A települési ösztöndíj összege 50.000 Ft/hó
Az ösztöndíjat elnyerő hallgatónak a támogatási szerződés értelmében az ösztöndíj folyósításának időtartamával
megegyező ideig Dévaványa településen kell elhelyezkednie a végzettségének megfelelő munkakörben, amennyiben
ez rendelkezésre áll.
A pályázatok leadási határideje:
2019. szeptember 30. (hétfő) 10 óra
A pályázatok elbírálására 2019. október 18-ig kerül sor!
A részletes pályázati felhívás és pályázati adatlap a www.
devavanya.hu oldalon érhető el.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást Ernyes
Csilla pályázatíró referens a 06/70/389-0612-es telefonszámon vagy személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 3.sz. épület
2.iroda.) pályázatíró irodájában nyújt.

DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Ügyfélszolgálati időpontok:
Helye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
(szerdai napokon 8:00-14:00)
Szeptember 18.

• a kihelyezés módja történhet gyűjtőedényben / átlátszó zsákban / 1 méternél rövidebb, több ponton rögzített kötegekben úgy, hogy a gyűjtést végző gépjármű
meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Zöldhulladék gyűjtés:
Szeptember 26.

NEM kerül elszállításra:
• a kommunális (pl. salak, vegyes háztartási, stb.) jellegű
hulladékkal, ill. az állati ürülékkel szennyezett, kevert
zöldhulladék
• az ömlesztett módon kihelyezett zöldhulladék.

Szelektív gyűjtés: Szeptember 25.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz. (Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton)
Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig naponta: 7:00-15:00 h között és minden hónap első szombati napján: 8:00-12:00 h
között. Telefonszám: 06-30/163-2639

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elszállításra váró
zöldhulladékot csak a gyűjtést megelőző napon szabad a
közterületre kihelyezni, legkésőbb a gyűjtési napon reggel
6:00 óráig, egyéb időpontban az ingatlan előtti közterületen zöldhulladék nem gyűjthető és nem tárolható!

A hulladékszállító jármű kapacitására tekintettel kérjük,
hogy házi komposztálással csökkentse a közterületre kirakott zöldhulladék mennyiségét lehetőség szerint 240 liter/
Zöldhulladék gyűjtésének, elszállításának feltételei:
• kizárólag a lakosságnál keletkező, nem mezőgazdasági ürítésre.
tevékenységből származó zöldhulladék kerül elszállíKöszönjük szíves közreműködésüket!
tásra (pl. falevél, fű, gally);
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TÁJÉKOZTATÓ HELYI ADÓÜGYBEN
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal adóügyekben az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Adózókat:
Magánszemélyek kommunális adója
Felhívjuk az adózók figyelmét arra, hogy az ingatlanokban történt tulajdonosváltozásokról sem az illetékes földhivataltól, sem a közjegyzőtől nem kapunk tájékoztatást, és
sok esetben maguk az érintettek sem jelzik ezt. Kérjük az
adózókat, hogy az ingatlan tulajdonjogában bekövetkezett
változásokat (adásvétel, öröklés, ajándékozás) - új építésű
ingatlanok esetén a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedése után - 15 napon belül
jelentsék be az adóirodában. Az adókötelezettséget érintő
változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény
tulajdonosa.
Gépjárműadó
Az adó kivetése a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartás adatai alapján történik. A gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvény alapján az adó alanya az a személy, aki járműnyilvántartásban az év első napján elsősorban üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként
szerepel. Év közbeni forgalomba helyezés esetén az adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Az
adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő
hónap első napján kezdődik.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy gépjármű értékesítésekor az eladónak az adásvétel napját követő 8 napon belül, a vevőnek 15 napon belül van bejelentési kötelezettsége
az okmányiroda felé a tulajdonosváltozás rögzítése végett.
Amennyiben egyik fél sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének előfordulhat az az eset, hogy a gépkocsi a következő adóévben is a régi tulajdonos nevén kerül adóztatásra.
Iparűzési adó
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló
465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 22. § (2) bekezdése
alapján az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem
értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására,
illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton
kötelezett. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást
küldött az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék
elektronikus elérhetőségéről.
Az adószámla egyenleg a https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap oldalról (Önkormányzati Hivatali Portál) érhető
el ügyfélkapus bejelentkezés után az „adóegyenleg lekérdezése” menüpontban. Az Önkormányzati Hivatali Portál
Dévaványa Város honlapjáról (www.devavanya.hu) is elérhető a nyitólapon található „E-ÜGYINTÉZÉS” ikonra,
majd az „ÖNKORMÁNYZATI ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS” képre kattintva.

A portálra nem kell regisztrálni, első látogatáskor a BEJELENTKEZÉS gomb megnyomásával, KAÜ-azonosítás
(ügyfélkapus bejelentkezés) és az Általános Szolgáltatási
Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használhatók a portál
szolgáltatásai.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben képviselőként /
meghatalmazottként kívánják az adóegyenleg lekérdezés
funkciót használni, ennek feltétele az adóhatósághoz írásban – a jogszabályi feltételeknek megfelelő űrlapon és adattartalommal - bejelentett képviseleti jogosultság. Amennyiben a képviseleti jogosultság az adóhatósági rendszerben
nem rögzített, az adóegyenleg lekérdezés sikertelen.
Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemély adózónak is lehetősége van adóegyenlegének lekérdezésére, a fentiekben leírt módon.
A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, míg más adózónak belföldi
fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási
megbízással (csekken) kell teljesítenie. 2019. februárjában a magánszemélyek kommunális adó, valamint a gépjárműadó csekkjeit az iroda minden adózó részére kipostázta. Ha időközben a csekk elveszett, megsemmisült, vagy
adófizetési kötelezettségét nem átutalással kívánja teljesíteni, készpénzátutalási megbízást az adóirodában igényelhet.
Banki átutalással történő teljesítés esetén a közlemény rovatban elegendő feltüntetni a könyvelési azonosítót.
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség
napjától a fizetendő adó összege után az adózó késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke
minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes
jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének
háromszázhatvanötöd része.
Amennyiben az adószámláról szóló egyenlegértesítőben
jelzett adó időközben megfizetésre került, úgy a befizetett
összeggel csökken a tartozás. Túlfizetés esetén annak viszszautalásáról, vagy amennyiben a befizetés nem a megfelelő
számlára került teljesítésre, az összeg átutalásáról a hátralékot mutató adószámla javára írásban lehet rendelkezni. A
rendelkezésről szóló nyomtatvány, valamint a különböző
bevallási nyomtatványok, űrlapok a www.devavanya.hu
honlapról az e-ügyintézés/önkormányzati elektronikus ügyintézés menüpontokkal érhetők el.
Fizetési határidők 2019-ben:
2019. szeptember 15. 2019. II. félévi adó megfizetése
2019. december 20. adóelőleg kiegészítés bevallása, megfizetése
A fent leírtakkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 8. számú
irodájában kaphatnak.
Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30, 12:30-16:30,
kedd: 8:00-11:30, péntek: 8:00-11:30, 12:30-14:00.
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Iroda
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Egészségnapot tartottak
a Gyomaendrődi Járási
Hivatalban
A Városi Egészségügyi Intézmény
és a Gyomaendrődi Járási Hivatal
közös szervezésében egészségügyi
szűrővizsgálaton vehettek részt a
kormánytisztviselők.

A hatályos jogi szabályozás értelmében a föld tulajdonosa, használója egész évben köteles a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig fenntartani.
A helyszíni ellenőrzés elvégzése
belterületen a jegyző, külterületen
pedig a járási hivatalok feladata.

A parlagfű-mentesítés nemcsak
a gyomnövény mezőgazdasági,
nemzetgazdasági kártétele miatt
fontos, hanem azért is, mert pollenje a lakosság mintegy 20 százalékánál allergiát okoz.

Mobilgarázzsal gyarapodott
a Vidra mentőcsoport
Eredményesen gazdálkodott a
rábízott vagyonnal a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület.
A Gyomaendrődi járás védelmére
felesküdött társaság a közelmúltban egy, a technikai eszközök tárolására is alkalmas mobilgarázst
vásárolt.

A Gyomaendrődi Járási Hivatalban lehetőség volt vérnyomás,
vércukor-, testzsír és csontsűrűség mérésre, valamint általános
egészségügyi tesztfelmérésre. A
szakemberek – dr. Magyar Hajnalka irányításával – szemészeti
vizsgálatokat és allergiateszteket is
végeztek.
A járási hivatal dolgozóinak több
mint fele igénybe vette az ingyenes
állapotfelmérést, amely során az
eredmények kiértékeléséhez egyéni tanácsadás keretében szakmai
segítséget is kérhettek.

Folyamatos a parlagfű elleni
védekezés ellenőrzése
A szakemberek a Gyomaendrődi
járás területén is folyamatosan ellenőrzik a parlagfű elleni védekezési kötelezettség teljesítését.

A törvényi kötelezettséget elmulasztó földhasználókkal szemben
– a felvett jegyzőkönyv alapján – a
növényvédelmi hatóság jár el, és
szabja ki a bírságot, amelynek mértéke a terület nagyságától és a fertőzöttség szintjétől függ. Összege
akár az 5 millió forintot is elérheti.
A járásban parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatosan idén eddig
ötvenkét lakossági bejelentés érkezett, nyolc esetben pedig a hivatal derített fel gyomnövénnyel
fertőzött területet. Ebből huszonegy esetben kellett intézkedniük
az ellenőröknek, a többi földterület
használója időközben kiirtotta a
parlagfüvet az általa művelt területen.
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Az egyesület székhelyéül szolgáló Gyomaendrődi Polgári Védelmi
Bázis udvarán állították fel a riasztóval ellátott mobilgarázst, amelyben a speciális mentési és katasztrófavédelmi tevékenység során
használatos eszközöket tárolják.
A mobilgarázs betonalapját támogatásként a gyomaendrődi önkormányzat készítette el. A 2014ben nyilvántartásba vett, 48 fős
civil szervezet a mobilgarázst a
tagdíjakból, az szja 1 százalékából
befolyt összegből vásárolta meg.

Bemutatkozik az új katolikus plébános
Mindenek előtt szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat és Dévaványa lakóit!

A nevem Czank Gábor, Gyomaendrőd plébánosa vagyok, és a sajnos egyre növekvő paphiány miatt 2019.
augusztus 16-i hatállyal Dr. Kiss Rigó László megyéspüspök úr megbízásából Endrőd és Gyoma mellett
Dévaványa és Ecsegfalva katolikus egyházközségeinek
ellátása is hozzám tartozik.
Pár szót magamról: 14 évvel ezelőtt, 2005-ben szentelt
pappá Gyulay Endre püspök úr Szegeden. 2005-2007
között segédlelkész voltam Békésszentandráson, 20072010 között Újkígyóson, majd 2010-2012 között Makón
voltam plébános. Hét éve, 2012 augusztusa óta vagyok
Gyomaendrőd lelkipásztora, -időközben 2015-2019 között a hunyai egyházközség ellátása is hozzám tartozott.

A dévaványai egyházközség nem volt teljesen ismeretlen számomra, hisz tartottam már két ízben nagyböjti
lelkigyakorlatot, illetve egyszer Szent Anna napi búcsúi
szentmisét Horváth Sándor, majd Bilibok György atyák
itteni működése idején.
Eddig három alkalommal miséztem Dévaványán,
(-szombat esténként vannak „előesti”, azaz a vasárnapi
szentmisének megfelelő istentiszteletek a Szent Anna
templomban.). A közösség ugyan maroknyi, de lelkes
és szeretettel fogadtak. Tudom, hogy a helyben lakó lelkipásztor mindig jobb megoldás, aki vasárnap, délelőtt
tud nagymisét tartani, -ezúton is köszönöm fennebb
említett elődeim lelkiismeretes lelkipásztori munkáját.
Azonban így, az oldallagos ellátás során is igyekszem
a tőlem telhető legjobb módon ellátni a dévaványai és
ecsegfalvi híveket.
Ezzel egyidejűleg a helyi Jakus Tamás látja el a kántori
teendőket, -tehát orgonaszóval kísért szentmiséket végzünk.
A szentmisék a következő módon alakulnak: október
1-ig Dévaványán szombat este 18.00 órakor, Ecsegfalván
havi két alkalommal szombaton délután 16.30-kor tartok szentmisét. Október 1-től május 1-ig Dévaványán
szombaton délután 16.00 órakor, Ecsegfalván pedig havi
két alkalommal, szombaton 14.30-kor lesz szentmise.
Temetések, esküvők, keresztelők hivatali intézése az
endrődi plébánián történnek. (5502, Gyomaendrőd,
Fő út 1. sz. Telefon: 66/283-940.
E-mail: endrodi.plebania@gmail.com)
Várom a szentmisékre a kedves híveket, időseket, gyerekeket és fiatalokat egyaránt!
Czank Gábor, plébános

Szeptember hónap ünnepei, jeles napjai a katolikus naptár szerint
Szeptember 4.: Szent Rozália vértanú. Az őskeresztény vértanú-lányt keresztény hitéért elevenen befalazták egy barlangba, rejtett sírját csak évszázadokkal
később fedezték fel. A nagy pestis- és kolerajárványok
idején hívták védőszentül.
Szeptember 8.: Kisboldogasszony ünnepe, - azaz
Szűz Mária születése. Mivel Mária születésének napja
nem ismert, ezért a IV. században felszentelt názáreti
Szűz Mária templom felszentelésének napján emlékezünk meg róla.
Szeptember 14.: Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe. A szentföldön Konstantin császár édesanyja végeztetett ásatásokat, így került elő Jézus keresztfája is a
Golgotán végzett kutatások során. Tiszteletére díszes
bazilikát emelt Konstantin császár.

Szeptember 15.: Fájdalmas Szűzanya ünnepe. A keresztfa alatt álló, Szent Fiával együtt szenvedő Szűzanyára emlékezünk ezen a napon.
Szeptember 24.: Szent Gellért püspök. A Velencéből
jött olasz bencés szerzetesre, Gerardo Sagredo-ra első
királyunk, Szent István bízta előbb Imre herceg nevelését, majd az 1030-ban megalapított Csanádi Püspökség vezetését. Budán, a mai Gellért-hegyen halt vértanúhalált.
Szeptember 29.: Szent Mihály, Gábor és Ráfáel főangyalok ünnepe. Ezen a napon emlékezünk a három
főangyalra: Isten harcosára, Mihályra; Isten hírnökére
Gáborra vagy Gábrielre; és Isten orvosára, Ráfáelre.
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VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Vasdiploma

In memoriam…

Vizéli József matematika-ﬁzika szakos tanári diplomáját 1954-ben szerezte a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. A
főiskola elvégzése után Lőkösházára került tanítani. Innen
1955-ben jött Dévaványára, ahol 1990-ben bekövetkezett
nyugdíjazásáig dolgozott. A város mindkét iskolájában tanított. Településünkre kerülését követően rövid idő alatt
sikerült elfogadtatni magát a szülőkkel és a tanulókkal
egyaránt.
Kitűzött célja volt a tudás, a szaktárgyai megszerettetése, nevelés terén pedig érző, igaz ember nevelése, társaik
megbecsülése.
A tanulóitól következetesen sokat követelt, de ennek
alapjaként előbb a tananyagot tanította meg velük. Igyekezett tanítványait a tanulás módszerének elsajátítására is
ránevelni.
Törekedett óráit oldottá, hangulatossá tenni. Ennek következményeként sokan kedvelték, várták a matek órát.
Tanórán kívül is sokat foglalkozott a kiemelkedő tehetségekkel – szakkörön, előkészítő és egyéb foglalkozásokon.
Azonban hasonlóképpen foglalkozott a szerényebb képességű, kisebb-nagyobb tanulási gonddal küzdők felzárkóztatásával. Gyakorlatilag egész napját az iskolában töltötte.
Tanítványai jó eséllyel pályázták meg az ország neves
középiskoláit.
A tanulmányi versenyeken kiválóan szerepeltek öregbítve ezzel a dévaványai iskolák hírnevét. Sok évig tanított a
dolgozók esti iskolájában is.
A matematika és a természettudományos szakmai munkaközösség vezetője volt sok éven keresztül. 8 évig igazgatóhelyettese volt a 2. sz. Általános Iskolának.

Szalay Sándorné Kati néni Gyulán született, ott is nevelkedett és végezte el a polgári iskolát, majd a Szegedi Állami Tanítóképző Intézetben szerzett oklevelet. Szeghalmon
kezdte meg pályafutását, mint gyakorló éves tanító az általános iskolában, itt ismerkedett meg a férjével, Szalay
Sándorral. Több helyszínen, illetve általános iskolában
tanított, többek közt Töviskesen, Tomoron, Eleken és Kertészsziget Akasztó Pusztán is.
1972-ben jöttek Dévaványára, ahol szeretettel fogadták.
Először napközis tanárként kezdett, majd alsó osztályban
folytatta munkásságát, később pedig felső osztályban tanított rajzot. Ezt követően első osztályosokat tanított nyugdíjazásáig. Szeretett gyerekekkel foglalkozni, tudásszomjukat csillapítani, minden szépséget és örömet megtalált
a pályája során. Mindig szeretettel gondolt a Dévaványán
töltött tanító éveire, hogy milyen megbecsülésben volt része. Itt talált igazán otthonra.
1991-ben nyugállományba vonult. Hivatása szeretetéért
2003-ban arany-, majd 2013-ban gyémántoklevelet kapott.
2018-ban a dévaványai 6-14 éves gyermekek nevelése-oktatása terén végzett kitartó, példamutató, következetes, lelkiismeretes munkája elismeréséül Dévaványa Város Képviselő-testülete a ,,Dévaványa Oktatásügyéért” elismerő
címben részesítette.
„Ha még egyszer újjászülethetne, akkor is tanító lenne”
mert szerinte nincs ennél szebb és hálásabb szakma”.
Azonban már csak az égi katedráról ﬁgyelhet bennünket.

Munkáját mindig nagyon komolyan vette. Pedagógiai
pályafutása eredményes volt. Volt tanítványaival az ország szinte minden pontján találkozni lehet. Közülük sokan magas beosztású, tudományos, gazdasági és műszaki
munkakört látnak el. Sok ﬁatal pedagógus utód – köztük
sok matematikus – mondta el, hogy Vizéli József tanár úr
példakép volt előtte, amikor pályát választott.
Pedagógiai munkájáért több elismerésben részesült.
2019-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kara a 65 éve szerzett oklevele alapján a
közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatásának elismeréseképpen vasoklevelet adományozott számára.
Gratulálok az Egyetemi Díszoklevélhez és jó egészséget
kívánok: Baloghné Berényi Erzsébet.
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a volt tanítványok és kollégák nevében:
Baloghné Berényi Erzsébet

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Tanévkezdés 2019.
A 2019/2020-as tanév sok megújulást hozott iskolánk
életébe.
Az induló, kilencedik évfolyamunkon a tavalyi évhez
hasonlóan egész osztály választotta az ösztöndíjas eladó
hiány-szakmát. A másik osztályban számítógép-szerelők
és pincérek tanulnak. Örömmel tölt el bennünket, hogy
az informatika szakmacsoport akár szakgimnáziumi, akár
szakközépiskolai szinten népszerű választás diákjaink között, hiszen mind továbbtanulási, mind elhelyezkedési lehetőségeket tekintve igen keresettnek számít nem csupán
megyei, hanem országos szinten is.
A pincér szakmát a már sikeres vizsgát tett és szakgimnáziumban is népszerű vendéglátás csoportok honosították
meg képzéseink között. A jelenleg induló csoport jól berendezett tankonyhában, felszerelt tanétteremben készülhet a
márciusi kamarai szintvizsgára.
Azt követően a duális rendszer szerint kötött tanulószerződéses gyakorlati idejüket neves vendéglátó-helyeken
tölthetik le.
Hasonlóan az idei nyári összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítő vendéglátósokhoz, illetve a fodrász-szalonokban dolgozó fodrászokhoz, a kereskedelmi egységekben
gyakorlatozó eladókhoz és a fémipari vállalkozásoknál
lévő hegesztőkhöz.
Ez úton mondunk köszönetet minden vállalati, céges,
egyéni vállalkozó partnerünknek, akik fogadták tanulóinkat és a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
munkatársainak, akik segítő hozzájárulásának köszönhetően minden diákunk sikerrel teljesítette az előírt
követelményeket és valós munkahelyi tapasztalatokkal
gazdagodhatott már iskolai képzése során.
A nyári gyakorlat mellett érettségizőink még a közösségi szolgálatukat is a nyári hetek alatt gyarapították a tíz,
velünk együttműködési megállapodást kötő intézménynél
vagy civil szervezetnél. Bízunk benne, hogy tanulóink
munkájukkal hozzájárultak programjaik sikeréhez!
Szeptember 2-án, a tanévnyitó ünnepségünkön számos
diák vehette át könyvjutalmát a munkával, ugyanakkor élményekkel teli nyári hetek elismerésért, kiváló gyakorlati
teljesítményükért.
Fenntartónk, a Gyulai Szakképzési Centrum vezetősége
rendkívüli hangsúlyt fektet a 21. századi szakképzési követelmények teljesítésére kis városunk kis iskolájában is.
A többi tagintézményhez hasonlóan nálunk is számos
fejlesztés valósulhatott meg a nyár folyamán, követve a
tanév során elindított minisztériumi, illetve pályázati beszerzéseket.
Megújított kollégiumunk várja a tavalyi év visszatérő
és az idei tanév új kollégistáit Túrkevéről, Kisújszállásról,
Vésztőről, Füzesgyarmatról, Endrődről.

Az emeleti tanteremink mindegyikében interaktív tábla
segíti a tanulást, tanítást. A tanév során a GINOP pályázat
informatikai részének köszönhetően a földszinti termeink
is digitálissá válnak.
A tanétterem tálaló berendezésekkel, különleges éttermi
eszközökkel, zsúrkocsikkal és terítékekkel gazdagodott két
millió forintot meghaladó értékben.
Számítógépparkunk gyarapodása a legjelentősebb: az
informatika terembe 25 teljesen új gépet üzemeltünk be. A
számítógép-szerelő kabinet nem csupán gépeiben, hanem
a szereléshez szükséges eszközökben, technikai feltételekben is megújult.
Az idegen nyelv oktatásához a nyelvi laborba 10 számítógép került, segítve az egyre népszerűbb és sikeresebb
nyelvi programok és oktatási segédletek használatát.
Mindezen feltételeket nem csupán a középfokú oktatásban hasznosíthatjuk. Mint minden évben, most is indítunk
felnőttképzési csoportokat is. Szeptemberben a digitális
szakadék csökkentését célzó informatikai képzést szervezünk felnőtt résztvevők számára.
A szintén felnőttek számára szervezett idegen nyelvi
képzés mind angol, mind német nyelvből kezdő szinten
csaknem megtelt, míg a másik három szinte, az újrakezdő,
középhaladó és haladó csoportokba továbbra is várjuk a jelentkezőket.
Mind a középfokú oktatásban, mind a felnőttképzésben
nálunk tanulók számára kívánunk sikeres, eredményes tanévet, sok tudással és élménnyel gazdagodást a tanév során.
Tóth Erika, igazgató

Továbbra is várunk érettségi és
szakképzéseinkre jelentkezőket!
• Nappali rendszerben szerzett szakmunkás
bizonyítvánnyal rendelkezők részére:
érettségi vagy másodszakma megszerzése
nappali vagy esti rendszerben.
• Érettségivel rendelkezők részére:
fodrász szakma megszerzése nappali
vagy esti rendszerben.
• Általános iskolai végzettséggel rendelkezők
részére:
eladó, hegesztő és szociális gondozó szakma
megszerzése nappali vagy esti rendszerben.
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,,Nagyon Nyár” - Sport és angol nyelvi
tábor 2019.

2019. július 29. - augusztus 2. között immáron harmadik alkalommal került megrendezésre a ,,Nagyon Nyár”napközis gyermektábor, amely az idei alkalommal a
Dévaványai Sportegyesület közös szervezésében valósult
meg. 15 gyerkőc vehetett részt a tartalmas, élményekben gazdag táborban, ahol napi 4 étkezést biztosítottunk
a gyermekek számára, továbbá az egészséges, sportban
gazdag életmódra hívtuk fel a gyerkőcök ﬁgyelmét. A táborba érkezést követően reggelivel, majd megbeszéléssel
kezdtük meg a napot, ezt Balogh Anikó – a Kids Club
pedagógusa- tartott mozgásos, interaktív angol foglalkozást. Ezt követően gyermekjógára, vagy focira lehetett
menni, majd megtöltöttük a kiürült pocakokat a tízóraival, majd a strandra átsétálva úszótanfolyamon, vagy kötetlen strandoláson vehettek részt a gyerekek. Ebédünket
a strandfürdőben fogyasztottuk el, majd a délutánt csapatfeladatokkal, kézműveskedéssel, kreatív játékokkal,
mozizással töltöttük, uzsonnázást követően gondolatládáinkat töltöttük meg az adott nap élményeivel. A szerdai
napon Vésztő-Mágorra látogattunk el, ahol a Történelmi
Emlékhelyet végigjárva még a játszótérre is maradt energiájuk a lurkóknak. Csütörtökön délután Emike néni és
Terike néni mutatta meg a táborlakóknak a mézeskalács
díszítés minden csínját-bínját és az elkészült költeményeket mindenki hazavihette. A pénteki délután a szülők és
testvérek számára is nyitott táborzáró partyval telt, ahol
játékokkal, gofrisütéssel, csillámtetoválással és tánccal
ért véget a tartalmas hét. Minden résztvevő gyerkőc számára ajándékcsomaggal, fényképes bögrével kedveskedtünk, ami osztatlan sikert aratott.
A tábor az EFOP 1.5.3-16-2017-00042 kódszámú projekt
keretén belül valósult meg.
Kiemelt köszönettel tartozunk: Dévaványa Város Önkormányzatának, Elekné Szitás Emma néninek, Csatári Terike néninek, Balogh Anikónak, Czebe Nikolettnek, Nagy
Ádámnak, Barna Sándornak, a Dévaványai Sportegyesületnek, a DÁMK Művelődési Ház dolgozóinak, a Dévaványai Strandfürdőnek, Zorka
Kuckójának és
mindenkinek,
aki segítségével,
felajánlásaival
támogatta a tábor színvonalas
megrendezését!

Tarsoly András szépkorú lakost köszöntöttük
Tarsoly András, 2019. augusztus 14-én ünnepelte 90.
születésnapját, s e jeles nap alkalmából Valánszki Róbert
polgármester úr köszöntötte fel az ünnepeltet az otthonában, szerettei körében.
Tarsoly András 1929. augusztus 14-én, Dévaványán született, Tarsoly Zsigmond és Marjai Erzsébet 8. gyermekeként, viszont testvérei közül csak ő érte meg ezt a szép kort.
Gyermek éveit szülővárosában élte, majd általános iskolai
tanulmányait is a községben végezte el. A Csepel Autógyárban helyezkedett el, mint betanított esztergályos majd
onnan 1989-ben ment nyugdíjba.
1960-ban házasságot kötött Szabó Margittal, akivel 54
évig boldog házasságban éltek, mígnem 2014-ben Margit
néni elhunyt. Házasságukból három gyermekük született
Margit, András és Tibor. Tibor ﬁuk a születése után, András
ﬁuk pedig 49 éves korában hunyt el. Lányától három unokája született János, Ildikó és Katalin. 2016-ban megszületett dédunokája, Fruzsina, aki a legnagyobb örömöt jelenti
számára, illetve elmondása szerint Fruzsi tartja életben, a
mindennapokban. Nagyon nagy a szeretet és a kötelék közöttük.
András bácsi nyugdíjas évei elején kertészkedéssel töltötte az idejét, majd egészségi állapotának romlása miatt
már nem élhet ennek a szenvedélyének így keresztrejtvényeket fejt szabadidejében.
Ezúton kívánunk neki boldog születésnapot, további jó
egészséget és szeretetben eltöltött kellemes közös éveket
a családjával!

Ünnepi testületi ülés és kitüntetések átadása
2019. augusztus 16-án pénteken tartotta meg Dévaványa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi ülését, amelyen mint minden évben átadásra került a ,,Dévaványáért” kitüntetés, amelyet a testület a város polgárainak
elismerése és megbecsülése kifejezéseként, a településért
kiemelkedő tevékenységet végzett személyek részére adományozza. 2019-ben a ,,Dévaványáért” kitüntetést Szűcs Tibor részére adta át Valánszki Róbert polgármester úr, hiszen
kiemelkedő támogató tevékenységet végzett és végez városi
rendezvények, helyi civil szervezetek, egyesületek és alapítványok tekintetében is. ,,Kellemes és szokatlan érzés ez a
kitüntetés. Úgy érzem, most beigazolódott a mondás, mely
szerint jó tett helyébe jót várj! Szeretek segíteni, s örülök,
hogy van erre anyagi lehetőségem. Tapasztalataim szerint,
ha az ember ad, azt mindig vissza is kapja. Valahol, valamilyen más formában megsegíti az élet. Egyetlen olyan más
helyet sem találtam, ahol szívesebben élnék, mint ebben a
sárréti városban! Dévaványával együtt dobog a szívem!” –
fejezte ki köszönettét, miután átvette a kitüntetést.
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Az ünnepi ülésen azonban más díjak is kiosztásra kerültek, hiszen a településen 7 háziorvos részére adta át polgármester úr a ,,Címzetes Főorvos” címet. A cím a legalább
20 éven keresztül aktív háziorvosi, fogorvosi, vagy gyermekorvosi feladatot ellátó orvos részére adható, így az idei
évben ,,Címzetes Főorvos” címet vehetett át:
Dr. Demeter Erzsébet, Likerné Dr. Diószegi Mária, Dr.
Kacsó Márta Katalin, Polyákné Dr. Patka Lenke, Dr. Bagi
Károly, Dr. Hegedűs István és Dr. Puskás György.
Minden kitüntetésben, elismerő címben részesültnek ezúton is gratulálunk, további sikereket és jó egészséget kívánunk!

II. Szent István-napi forgatag
Államalapításunk ünnepén ismét színes, változatos programlehetőségekkel vártuk a kedves lakosságot a DÁMK
Művelődési Ház udvarára. 2019. augusztus 20-án 15 órakor nyitotta meg kapuit a rendezvény, a színpadi program
16 órakor vette kezdetét a Krately Duo zenebohócok interaktív gyermekműsorával, akik minden kicsit és nagyot
megtáncoltattak, megénekeltettek a színpadon. 17:30 órakor László Attila, aki még 2011-ben tűnt fel a Csillag szü-

vásznon, lámpások és büfé ölelésében, akár széken, akár
pléden a Mamma Mia! nagysikerű moziﬁlmet nézhették
meg a rendezvényre látogatók a balzsamos nyári estén.
Reméljük, hogy sikerült kellemes időtöltést, kedves pillanatokat, élményeket szereznünk minden látogatónknak!
A rendezvény ﬁnanszírozásában az EFOP 1.5.3-16-201700042 projekt volt segítségünkre.
Köszönettel tartozunk: Dévaványa Város Önkormányzatának, a Hagyományőrző Nők Egyesületének, Kiss- Murányi
Nórának,
a
DÁMK technikai dolgozóinak,
Bere Ferencnek
és önkénteseinknek,
hogy
hozzájárultak
a
rendezvény
színvonalas lebonyolításához.
Laskainé Kiss Alexandra, Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház dolgozói

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.

letik műsorban és karrierje azóta is töretlenül felfelé ível.
Különleges és lenyűgöző hangjával mindenki számára
kellemes pillanatokat okozott, elénekelve a legismertebb
szerzők és előadók dalait, illetve saját szerzeményeit is. 19
órakor a Csipkerózsa Mazsorett csoport lépett a színpadra,
akik ismét látványos produkciókkal készültek. Az udvaron
kísérőprogramokkal is vártuk a látogatókat, hiszen a Hagyományőrző Nők Egyesületének jóvoltából ismét illatos
és friss ványai kürtőst és lekváros kiﬂit vásárolhattunk,
továbbá csillámtetoválással, ugrálóvárakkal is készültünk
a gyerkőcök számára. A színpadi programok végeztével a
mazsorett csoport a Hősök terére masírozott, majd ott is rövid produkcióval szórakoztatta a közönséget, illetve meglepetésprodukcióval is készültek a lányok. Ezt követően
21 órakor került sor a tűzijátékra, amely az idei évben is
színpompás és ünnepélyes volt. Az este azonban még nem
ért véget, hiszen egy egyedülálló, monolitikus óriásmozi-

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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ÉVFORDULÓS SAROK
Kedves Olvasók!
Szeptember hónapban igen sok jeles politikusra, tudósra,
íróra emlékezhetünk. Közülük is a legkiválóbbakat, legismertebbeket említjük meg születésnapjuk sorrendjében.
Szeptember 16. (1893): Szent-Györgyi Albert, a világszerte ismert tudós, aki 44 éves korában, 1937-ben kapta
meg az orvosi –élettani Nobel díjat, aki vallotta: „Minden
ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez, függetlenül attól, hogy a térképen mekkora területet jelöli helyét a világban.”
Szeptember 19. (1802): Kossuth Lajos
Szeptember 21. (1791): Széchenyi István
Mindketten méltán leghíresebb, legdicsőbb magyarok
közé tartoznak. Egész életükben a magyar népért, a magyar
nemzetért, Magyarországért küzdöttek, tevékenykedtek a
Vörösmarty Mihály versében megfogalmazott célért:
„Szép vagy o hon, bérc, völgy változnak gazdag öledben,
Téridet országos négy folyam árja szegi;
Ám természettől mind ez lelketlen ajándék:
Naggyá csak ﬁaid szent akaratja tehet.
1832. február
Az időrendet kicsit felborítva, most népszerű írónk következik.
Szeptember 20. (1897) Tamási Áron
Legismertebb regénye az Ábel trilógia.
Tőle tudjuk: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

Amikor

Szeptember 28. (1817): Tompa Mihály a híres költő, kinek ma is időszerű verséből idézünk:
Levél egy kibujdosott barátom után (részletek)
„Mert a boldogságra kevés csak a jelen,
A multon épül az s az emlékezeten;
Örömeinkre szint s derűt titkon az ád,
Mint a gyök adja a virág szinét, szagát.
Mégis, mégis minek hagytál bennünket el?
Meglásd, ha itthon fájt, ott is fáj a kebel;
Bizony, ha lelked fáj, ha rajta seb vagyon:
Könnyebben begyógyul a honi hantokon.
S te mit mivelsz? Mi sors kiséri életed?
Megadta a remény, mivel kecsegtetett?
Ha hallanád szavam, tudom mit érzenél:
Szivet cseréljen az, aki hazát cserél!”
Szeptember 30. (1859) Benedek Elek, a nagy meseíró,
mesegyűjtő.
Róla és a népmese napjáról a múzeumi rendezvényünk
alapján írunk az októberi számunkban.
Összeállította: Váradi Andrásné

VÁRADI VÁGYAK

a későnyári Nap sugarai
csókolják a horizontot,
akkor indulnak útnak a
hétköznapok fáradt hősei, hogy Nagyváradon itassák át lelkük tintapárnáját a magyar énekhang tintájával. A historizmustól és szecessziótól eltömődött
érzékszervekkel lépkedünk az egykori Teleki utcán.

A Sebes-Körös látképe a Garasos-hídról
a Városházával szemközt. (Fotó: Szalay Ágnes)

Megelevenednek szemünk előtt a századfordulós képeslapok karcos jelenetei: a Szent László téri egykori
piacon áruló asszonyok, a régi Kossuth utcán nyüzsgő
újságírók, a Fekete Sas Palota előtti konﬂisok és villamosok. A ványaiaknak már jó kétszáz évvel előtte is
volt itt dolga.
A Garasos híd tövében csak magyar nyelvű könyveket árusító könyvesbolt simogatja a szívet. A Sebes-Körös vizében tükröződő nárcisz nap a városházával, amint a kedvesem a híd korlátja mentén mereng
e jelenet fölött, térde mellett szerelemlakatok. Szerelmes vagyok. Az emberbe, a városba, a jelenetbe.
A régi Ezredévi emléktér még őrzi a girardi-kalapos
ﬁatalemberek és a csipkés-szalagos ruhákban tipegő
kisasszonyok fénnyel írt mosolyát.
Koncert. Vége. De a régi fotók árnyképei még körülöttünk lebegnek. Mi pedig kései utódaikként, a neológ zsinagóga tükörvíz-képében próbáljuk mosolygó
gondolatainkat, mint elszabadult léggömböket elkapni. Csodaeste volt.
Szalay Ágnes
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A NÉPMESE NAPJÁN mesemondás-

Minden mesemondóra és előadóra sor kerül, aki „elhozza” kedvenc meséjét, ami 3-5 percnél ne legyen
hosszabb.

Várjuk mindazokat az óvodás csoportokat, óvó néniket, tanulókat, tanító néniket, aki szívesen mondana és
hallgatna meséket a múzeumban.

Jelentkezési határidő: szeptember 20.

sal emlékezünk Benedek Elekre, a nagy magyar meseíróra, mese gyűjtőre.

Időpont: szeptember 30. (hétfő)
De. 10.00 órától – óvodás korosztály részére – mesés
kézműveskedés, mesehallgatás,
du. 14.30-tól - az iskolás korúaknak mesemondás,
mese jelenet előadása.

Jelentkezni lehet: az osztályfőnöknél, a magyar szakos
tanároknál és a múzeumban.
A szorgalmat, a lelkesedést mi „megkoronázzuk”!
Dévaványai Múzeumbarátok Köre, Múzeum

KIRÁNDULÁS CSONGRÁD KÖRÖS-TOROK STRANDJÁN
2018.08.17-én a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 49 fő részvételével kirándulást szervezett Csongrád Körös-torok szabad strandjára.
Reggel 7-órakor indultunk a busz pályaudvarról a közel
két és fél órás útra. Az utazás nagyon jó hangulatban telt, izgatottan vártuk az érkezést, a tengerpartot megidéző festői
szépségű Körös-toroki szabad strandra.
A kiváló víztisztaságú, lassan mélyülő homokos talajú és
vízpartú, szabadstrand egyedülálló lehetőségeket nyújt a
fürdőzők számára.
Egyesületünk tagjai is felkészültek, többen hoztak magukkal úszógumit, matracot, vízipuskát, sőt volt aki tényleg
mindenre gondolt és homokozó felszerelést is csomagolt. A

nyári kánikulában igazi felüdülés volt a 25 fokos víz, amihez
kicsit nehezen szoktunk hozzá.
Az egész napos fürdőzéssel gyorsan eltelt az idő. Jókedvű
fáradsággal indultunk haza a mi kis „tengerpartunkról”.
A kellemes víz, a homokos partszakasz napernyővel, kilátóval, koktélokkal oly annyira elbűvölt bennünket, hogy
megfogadtuk, ide még visszatérünk!
Köszönjük Dévaványa Képviselő Testületének a támogatását, amely lehetővé tette, hogy ide is eljuthatott a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete!
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

REPÜLŐCIRKUSZ- LÁTOGATÁS A FŐVÁROSBAN
2019. augusztus 16-án a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesülete, a NOE szervezésében, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány pályázatán elnyert
jegyekkel részt vett a Fővárosi Nagycirkusz, Repülőcirkusz
elnevezésű előadásán Budapesten.
Ezen a napon csak NOE tagok tekinthették meg az előadást, közel 800 fő élt ezzel a lehetőséggel.
A produkciók a száz évvel ezelőtti cirkuszok varázsát és
pompáját idézte meg, elkápráztatva felnőttet és gyermeket
egyaránt.
Az előadáson, többek közt, most Magyarországon először
lépett föl a világhírű bohóc, Fumagalli, aki karmesteri bohózatával kápráztatott el bennünket. A Trio Dandy csoport
orosz rúdszámával a pezsgő húszas évek lendületét idézte
meg. Daniell Golla egy szenzációs repülőszámmal röpítette

a közönséget magasba. Jana Posna kutyaidomár, négylábú
kollégáival mutatott be egy rendkívüli produkciót. A Mongói Cirkusz Társulat akrobatáit, egy régi cirkuszok hangulatát idéző csillárszám követte. Majd azt követően az örök
kedvenc a zsonglőrködés csalt mosolyt az arcunkra.
A régi cirkuszok hiteles megidézése érdekében elmaradt a
LED-fal és a zenekar is a manézs két oldalán foglalt helyet.
Az előadás végeztével pedig megnéztük a környék kiemelkedő látványosságai közül a Hősök terét, és a Vajdahunyad-várat.
Ismét egy tartalmas, különleges, élményekben gazdag
programon vettünk részt, melyen mindannyian nagyon jól
éreztük magunkat!
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete
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Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Orosháza - Dévaványa - nyár végi birkózó tábor.

A nyári edzőtábor alkalmával, mint minden évben a Vadászházban voltak a gyerekek elszállásolva,
Illin József elnök úr támogatásának köszönhetően.
A segítséget, ezúton köszönjük! Külön köszönet
az ottani dolgozóknak!
- Kovács Zsolt edző

A Dévaványai Sportegyesület szeretettel várja régi és új
tagjait az alábbi szakosztályokba:
Torna-szakosztály
Edző: Hajtman Erika
Edzések: keddenként
Ovisoknak 18:00 órától, iskolásoknak 19:00 órától.
Jelentkezni: 2019. 09. 17. 18:00 órától a Körösladányi
úti tornateremben.



Futball
Edző: Furka Júlia
Nyílt óra és jelentkezés: 2019. 09. 17. 16:30 órától a Seres István Sporttelepen. Információ: 06/30-427-71-97.

TÜDŐSZŰRÉS
Kedves Olvasóink!
2019. decemberében 30 éve lesz, hogy újraindult a
Dévaványai Hírlap.
Helyi újságunkban városunk eseményeiről, híreiről
olvashatunk. Tájékozódhatunk az önkormányzati
munkáról, közérdekű tudnivalókról, az intézmények
és civil szervezetek tevékenységéről, eredményeiről.
Nincs minden településnek ily régóta –még a 20. sz.
első felében indított, rövid ideig szüneteltetett- megjelentetett helyi újságja, ezért szeretnénk a decemberi
számunkban megemlékezni erről az évfordulóról.
Ehhez kérnénk a kedves Olvasók segítségét! Válaszoljanak érdeklődő kérdéseinkre, és a válaszokat 2019.
október 20-áig írásban a mellékelt kérdőíven, illetve
e-mailben devavanyaimuzeum@gmail.com címre
jutassák el, hozzák be a múzeumba. Előre is köszönjük a segítségüket!

Kérdések:
1. Miért olvasom a Dévaványai Hírlapot?
2. Mi tetszik, ill. mi nem tetszik az újságban?
3. Erről szeretnék olvasni az újságban.
Köszönettel a szerkesztőség

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 66/483-100as 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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BEMUTATKOZIK A DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET III. RÉSZ- NŐI FUTBALL-SZAKOSZTÁLY
Augusztusban
Furka
Júliával beszélgettem, aki a
2019/2020-as szezontól átvette a Női futball-szakosztály vezetését.

célunk, hogy a lányok és nők
számára is legyen sportolási
alternatíva a településünkön,
akár amatőr, akár versenyzési szinten.

Mesélj kérlek néhány
gondolatot arról, mióta és
hogyan kapcsolódsz a DSEhez és a női futballhoz!
Gyermekkorom óta Dévaványán játszom, de volt
szerencsém 2016-tól Mezőberényben 3 évet eltölteni,
azzal párhuzamosan Dévaványán is játszottam (kettős
igazolásban), majd megszületett a gyermekem. Jelenleg
GYES-en vagyok, de emellett visszatértem az itthoni
csapathoz. Különösen fontos számomra a női futball a
DSE berkein belül is, hiszen
az eddigi életemet végigkísérte.
Hogyan kerültél most a
vezetői pozícióba?
Az elmúlt 6 évben Barna
Sándor volt az edzője a női
futball-szakosztálynak, majd
a vezetőség felkérésére átvette a 2019/2020-as szezontól a
serdülőket, így a női csapat
vezetésére, edzésére pedig
engem kértek fel. Bereczki
Dorinával felvételt nyertünk
egy ,,C” típusú edzőképzésre,
amelyet szeptembertől meg
is kezdünk. A képzés célja a
megyei utánpótlás profeszszionális edzése, kinevelése,
mindezek mellett pedig a mi

Milyen tapasztalatokkal,
eredményekkel büszkélkedhet a DSE Női futball-szakosztálya?
Az elmúlt években megyei szinten FUTSAL bajnokságokat játszottunk, de
elfogytak a mezőnyben a
csapatok mellőlünk, keresztpályás mérkőzésekkel is próbálkoztunk Csongrád-, és
Hajdú-Bihar megyében is,
de nem jött össze a csapatlétszám. Az országos szintű,
Kelet és Nyugat Magyarországi felosztás sem működött, így stratégiát kellett
változtatni. Jelenleg MB2-es,
magasszintű bajnokságon fogunk részt venni, ebben országos szinten 10 nagyváros
csapata játszik, köztünk mi is
helyet kaptunk. Ez a jövőben
azt jelenti, hogy 5 ,,hazai” és
5 idegen mérkőzést fogunk
játszani, ami hatalmas motivációt jelent a csapat számára.
Gondolom a magasabb
szintre való lépéshez nem
csak fizikai és szellemi felkészülés, de biztos anyagi
háttérre is szükségetek lesz.
Erre milyen stratégia van?
Erre a szezonra jelenleg
a DSE biztosít számunkra

anyagi hátteret, ám szponzorokra, támogatókra mindenképp szükségünk van és lesz
is a közeljövőben, hiszen az
említett 5 ,,hazai” mérkőzést
nem tudjuk infrastrukturális
feltételek hiányában Dévaványán játszani, így Gyomaendrődön, vagy Békéscsabán
kell. Ez azt jelenti, hogy 5
mérkőzésre termet, utazást,
játékvezetőt…stb. kell finanszíroznunk. Ehhez szponzori, támogatói segítségre lesz
szükségünk.
Ezen kívül milyen terveid
vannak még edzőként?
Ahogy említettem, fontos,
hogy utánpótlást neveljünk,
továbbá lehetőséget biztosítsunk gyermekek és felnőttek
számára is arra, hogy aktívan
töltsék el szabadidejüket és
csatlakozzanak hozzánk, egy
olyan közösségbe, ahol mindenki jól érezheti magát, kikapcsolhat, feltöltődhet.
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Mikor és kiket vártok?
Minden 5. életévét betöltött lányt, fiút, nőt, aki aktívan töltené el szabadidejét.
Kedden és csütörtökön 17:00
órakor várok mindenkit a
felnőtt edzések előtt, ahol
bővebb információt kaphatnak.
Nyílt órát szeptember
17-én kedden 16:30 órától tartunk a Seres István
Sporttelepen, erre minden
érdeklődőt,
jelentkezni
vágyót várunk, továbbá
kérdés esetén a 0630/42771-97-es telefonszámon is
elérnek.
Köszönöm az interjút
Furka Júlia edzőnek!
A cikk folytatását a következő lapszámban olvashatják.
Furka Júlia edző
Laskainé Kiss Alexandra
közösségszervező

LABDARÚGÁS
K., 7 Juhász P., Edző: Tagai Attila.
Góllövők: Papp D. 7’, 48’, 53’, 74’, 77’, Papp K. 11’, 23’, 43’, 51, 82’, 84’, 86’, Kató
B. 18’, 58’, Juhász P. 38’, 40’, Nagy Z. 66’, Feke B. 68’.
Sárga lap: Juhász P. 34’.
Jók: Az egész csapat.

2019. augusztus 17. szombat 17:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Okány KSK - Dévaványai SE 0 - 2 (0 - 1)

200 néző, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE: 97 Szász D. - 5 Váradi I., 10 Marton L., 3 Pap Á., 15 Szitás
L., - 9 Kéki Cs., 4 Bányai R., 8 Szabó E., 21 Panyik F., - 11 Papp D. (16 Juhász
2019. auguszus 31. szombat: 11:00
P. 58’) 7 Kovács F.
BAJNOKI
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Cserék: 1 Sági B., 14 Bereczki Á. Edző: Bereczki Árpád.
Dobozi SE (U19) - Dévaványai SE (U19) 1 - 3 (1 - 1)
Góllövők: Panyik F. 44’, Szabó E. 71’.
Sárga lap: Gonda L. 89’, ill: Bereczki Á. 58’, Szász D 78’.
30 néző, játékvezető: Petrovszki Péter.
Piros lap: Turcsek Sz. 86’.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 9 Feke B. (15 Vallach L. 75’), 3 Pap Á. (13
Jók: Gonda L., Elek T., Barkász B., ill: Az egész csapat.
Diós B. 59’), 5 Kovács Z., 4 Meidinger J.,- , 6 Katona I., 8 Nagy Z. (2 Szarka
Bereczki Árpád: A mai napon nagyon jól játszott az egész csapat, tel- Sz. 85’), 19 Kató E., - 11 Papp D., 10 Kovács B., 7 Juhász P. (12 Hőgye B. 81’).
jesen megérdemelten nyertünk. Kicsi hiányérzetem van a sok kihagyott Csere: 99 Végh T., Edző: Tagai Attila.
helyzet miatt.
Góllövők: Köteles G. 37’, ill: Papp D. 11’, Feke B. 53’, Orodán M. 83’ (Öngól).
2019. augusztus 24. szombat 17:30
Sárga lap: Kiss Z. 68’, ill: Feke B. 65’.

BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Kunágotai TE 8 - 0 (3 - 0)

2019/20 U19, ÉSZAK 2. CSOPORT

150 néző, játékvezető: Tóth Imre.
Dévaványai SE: 1 Sági B., - 5 Váradi I., 10 Marton L., 3 Pap Á. (17 Papp
V. 46’), 19 Kató B. (15 Szitás L. 65’), - 9 Kéki Cs., 4 Bányai R., 8 Szabó E., 21
Panyik F. (14 Feke B. 72’), - 11 Papp D. (16 Juhász P. 46’), 7 Kovács F. (20 Papp
K. 65’). Csere: 24 Juhász Zs. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Kovács F. 3’, 23’, Bányai R. 18’, 72’, Panyik F. 64’, Papp V. 77’, Papp
K. 80’, 89’.
Sárga lap: Váradi I. 65’, ill: Sóstai G. 15’.
Jók: Az egész csapat, ill: Csomós Z., Prókai D., Hajdú N.
Kéki Csaba csapatkapitány: A játék képe alapján ilyen arányban is megérdemelten nyertünk, a csapat hozzáálásával maximálisan elégedett vagyok,
köszönjük a szurkolók biztatását.

2019. szeptember1. vasárnap 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Kétegyházi SE 11 - 1 (3 - 1)
130 néző, játékvezető: Modes Ottó Péter.
Dévaványai SE: 1 Sági B., - 5 Váradi I., 10 Marton L., 3 Pap Á. (16 Gubucz
V. 46’), 19 Kató B., - 16 Juhász P. (6 Kovács B. 46’), 4 Bányai R., 8 Szabó E. (9
Feke B. 64’), 21 Panyik F., - 17 Papp V. (11 Papp D. 60’), 7 Kovács F. Edző:
Bereczki Árpád.
Góllövők: Juhász P. 29’, Szabó E. 39’, 43’, Kovács F. 48’, 79’, Bányai R. 52’, 77’,
Panyik F. 59’, 63’, Papp D. 68’, Gubucz V. 85’, ill: Kovács I. 10’.
Sárga lap: Gubucz V. 47’, ill: Kajári L. 50’, Kovács I. 54’.
Jók: Az egész csapat.
Bereczki Árpád: A nagy melegben fokozatosan őröltük fel a szimpatikus
vendégcsapatot! Végre a helyzetkihasználásunk is jó volt.
Árdelán Demeter: No comment.

2019/20 MEGYE II. FELNŐTT A CSOPORT
Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csapat
Dévaványai SE
Sarkadi Kinizsi LE
Mezőhegyesi SE
Mezőkovácsházi TE
Dobozi SE
Okány KSK
Békéscsabai MÁV SE

M
3
3
3
3
3
3
2

GY
3
3
3
2
2
2
2

D
0
0
0
0
0
0
0

V
0
0
0
0
1
1
0

LG
21
11
9
6
8
8
5

KG
1
4
2
2
5
5
2

GK
+20
+10
+7
+4
+3
+3
+3

P
9
9
9
6
6
6
6

IFI (U19)
2019. auguszus 25. vasárnap: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) - Okány KSK (U19) 18 - 0 (7 - 0)
110 néző, játékvezető: Takács János.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B. (99 Végh T. 77’) - 9 Feke B., 3 Pap Á. (13
Diós B. 68’), 5 Kovács Z. (15 Vallach L. 70’), 4 Meidinger J.,- , 6 Katona I. (12
Hőgye B. 73’), 8 Nagy Z., 19 Kató E., - 11 Papp D. (14 Szabó M. 81’),10 Papp

Helyezés
1.
2.
3.
4.

Csapat
Dévaványai SE
Berényi Gyermek FC
Szeghalmi FC
Vésztői SE

M
2
2
2
2

GY
2
2
2
2

D
0
0
0
0

V
0
0
0
0

LG
21
22
10
6

KG
1
5
2
4

GK
+20
+17
+8
+2

FELNŐTT CSAPAT PROGRAMJA:
2019. szeptember 14. szombat 16:30
DÉVAVÁNYAI SE – TÓTKOMLÓSI TC
2019. szeptember 21. szombat 16:00
MEZŐHEGYESI SE – DÉVAVÁNYAI SE
2019. szeptember 28. szombat 16:00
DÉVAVÁNYAI SE – MEZŐKOVÁCSHÁZI TE
2019. október 5. szombat 15:00
BÉKÉSCSABAI MÁV SE – DÉVAVÁNYAI SE
2019. október 12. szombat 15:00
DÉVAVÁNYAI SE – GÁDOROS SE
IFI (U19) CSAPAT PROGRAMJA:
2019. szeptember 15. vasárnap 15:00
DÉVAVÁNYAI SE – SZEGHALMI FC
2019. szeptember 22. vasárnap 14:00
BERÉNYI GYERMEK FC – DÉVAVÁNYAI SE
2019. szeptember 29. vasárnap 16:00
DÉVAVÁNYAI SE – SARKADI KINIZSI LE
2019. október 6. vasárnap 10:00
KÖRÖSLADÁNYI MSK – DÉVAVÁNYAI SE
2019. október 13. vasárnap 11:00
OKÁNY KSK – DÉVAVÁNYAI SE
SERDÜLŐ (U16) CSAPAT PROGRAMJA:
2019. szeptember 21. szombat 09:30
SZARVASI FC – DÉVAVÁNYAI SE
2019. szeptember 27. péntek 16:00
DÉVAVÁNYAI SE – ATLETICO BÉKÉSCSABA
2019. október 4. péntek 15:30
GYOMAENDRŐD GYLE – DÉVAVÁNYAI SE
2019. október 11. péntek 15:00
DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSI SE
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Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk
Papp Attila temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

„Elfelejteni téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget,
csak egy sugarat hagytál,
örök emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk Müller Tiborné Julikára,
halálának 2. évfordulójára.
Szerető családja

A gyászoló család

Megemlékezés

•••••••••

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,

„Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk!”

Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik idős Janó István temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Ha látni akartok, nézzetek az égre.”
Fájó szívvel emlékezünk
Hámori István halálának 5. évfordulójára
Szerető családja

A bennünket ért fájdalmas veszteségről mélyen megrendülten és gyászoló
szívünk néma hangján szólunk: Ványai Kovács Sándor a dévaványai születésű arculatépítő fotóművész 2019. szeptember 1-jén 60 éves korában, súlyos
betegség után egy szebb álomba merült, átlépett az angyalok világába.
Gyászolja szerető felesége, testvére és a rokonok

Gránit, márvány, műkő síremlékek
R

,
,

,
,

,
,
.

Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.
Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648
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Nagy Olivér autószerelő

Születések:

Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

Tóth Gergő és Szpisjak Julianna fia Levente,
Lakatos Bertalan és Kerekes Mónika lánya Dorina Lilien,
Kurunczi Péter és Pesztránszki Rita fia Kornél,
Nagy Patrik és Somogyi Nikoletta lánya Maja,
Balog Richárd és Nyíri Dóra lánya Ketrin.

Tisztelettel és becsülettel várom régi és új
kuncsaftjaimat. Hűtők, fagyasztók, valamint
gáz készülékek karbantartása, javítása
OKJ-s végzettséggel.
VÉDŐFÖLDELÉS VERÉSE rövid határidőre.
Vállalt tevékenységemre garanciát biztosítok!

Hajdú Imre
Telefon: 66/484-190

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

Tel.: 06/70-401-2894
Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

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

Telefon: 06/70-234-42-75
FÖLDET BÉRELNÉK

Dr. Kiss László

DÉVAVÁNYA HATÁRÁBAN.

§

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

TELEFON:
06/30-421-2428

DÉVAVÁNYA ZRINYI u. 139.
SZÁM ALATTI BEÉPÍTHETŐ TELEK
ELADÓ, TERÜLETE: 1612 M2.
VÍZBEKÖTÉS VAN.

ÉRDEKLŐDNI A
30/410-8422 TELEFONSZÁMON.

Lábon álló 200m2 lugasos vegyes szőlő
szedésre eladó Dévaványán.

Telefon: 06/30-8456-7195

Tel.: 06-70/369-24-32
„B” (személygépkocsi)
„A” (motorkerékpárok)
„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletﬁzetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2019. szeptember 13. (péntek) 17 óra

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

Családi Ház eladó Dévaványán!
2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba,
terasz, gazdasági épülettel 1241 m2.
Ugyanott hagyatékból eladó:
- forgalmi rendszámmal rendelkező járművek
- 1961. évjáratú traktor, utánfutó.
Egyebek:
- 22 soros vetőgép, eke, szőlőprés, morzsoló
- kandalló, teakályha, kisméretű hűtőláda
- kerámialapos tűzhely

Érdeklődni: 70/562-0042 telefonszámon.
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Kedves érdeklődők!
Budapesten a Magyar Színházban
október 26-án 15 órás előadásra buszos utat
szervezünk. Jegy ára: 3500.-Ft
Jegy igénylés folyamatosan, legkésőbb
szeptember 15-ig a múzeumban!

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!

A múzeumbarátok az alkotóműhely legutóbbi öszszejövetelén Laskai Tibor vezetésével láttak munkához. A visszatérő kedvenc téma a festés, de közkívánatra gyöngyfűzés, horgolás, nemezelés is volt már a
program. Így a nyár végén egy rendhagyó piknikezéssel zárták a napot a résztvevők. A foglalkozások
a facebook-on kerülnek meghirdetésre, szeretettel
várjuk a érdeklődőket!
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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. SZEPTEMBER 30., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2019. szeptember 30-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: Október 11. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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