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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelettel a Kormány az élet- és va-
gyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének meg-
óvása érdekében Magyarország egész területére ve-
szélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése értelmében „Veszélyhely-
zetben a települési önkormányzat képviselő-testületé-
nek, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatás-
körét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem fog-
lalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti.”

A fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállásáig a 
képviselő-testületi ülések nem kerülnek megtartásra, a 
döntéseket a polgármester hozza meg.

Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere 
március hónapban az alábbi döntéseket hozta:

- „A támogató szolgáltatás keretében használandó 
új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő 
gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása” el-
nevezésű felhívásra pályázatot nyújtott be és vállalta a 
szükséges önerő, azaz 1.161.800,- Ft biztosítását.

- A HR Építészstúdió Kft . (5600 Békéscsaba, Kossuth 
utca 19.) bruttó 7.670.800,- Ft összegű ajánlatát hirdet-
te ki nyertesnek.

- A „Sportpark és futókör kivitelezése a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 
– Dévaványa” tárgyú beszerzési eljárás eredményét el-
fogadta és vállalta a program megvalósításához szük-
séges önerő, azaz 13.200.252,- Ft biztosítását.

- a „TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00042 kódszámú pá-
lyázat keretében ellátandó közbeszerzési feladatok biz-
tosítása” tárgyban indított beszerzési eljárás eredmé-
nyeként a Justitia Tanácsadó Kft . bruttó 1.143.000,- Ft 
összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek.

- a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség „Or-
szágos Bringapark Program” elnevezésű pályázati fel-
hívásra pályázatot nyújtott be és vállalta a szükséges 
önerő, azaz bruttó 8.091.805,- Ft biztosítását.

- Elfogadta Dévaványa Város Önkormányzatának és 
intézményeinek, valamint a Dévaványai Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatnak a Gazdálkodási szabályza-

tát, a Pénzkezelési szabályzatát, az Anyag- és eszköz-
gazdálkodási szabályzatát, az Eszközök és források 
értékelési szabályzatát, a Számlarendet, és a Számviteli 
politikát, továbbá, Dévaványa Város Önkormányzatá-
nak, Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnak, 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 
Leltározási és leltárkészítési szabályzatát.

- Támogatta a Dévaványa Felemelkedéséért Közala-
pítvány a GINOP Ifj úsági Garancia program keretén 
belül foglalkoztatott munkavállaló bérének, a közala-
pítványra jutó rész kifi zetését 1.575.793,- Ft összegben.

- Zárt határozat keretében otthonteremtés helyi tá-
mogatásának odaítélésről döntött, 250.000,- Ft összeg-
ben.

- Zárt határozat keretében döntött a „Dévaványa 
Sportjáért” elismerő címben részesülő személyről.

Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések

Tisztelt Dévaványai Lakosok!

A Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány ezúton kéri

a Tisztelt Lakosságot, hogy támogassák
adójuk 1 %-ával az alapítvány működését!

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

A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram he-
lyi sajátosságokra épülő programelemének keretében 
a Hajós utca 22. szám alatt szövött termékek készül-
nek, amelyek munkaidőben (Hétfőtől-péntekig, 7:00 és 
14:30 között) megtekinthetőek, megvásárolhatóak.

Az alábbi termékek készülnek, akár rendelésre is:
• szőnyeg
• lábtörlő
• fürdőszobai kilépő
• tarisznya
• asztali futó
• falikép (keretezve is)
• díszpárna

Ugyanitt cirokseprű is készül, 4 méretben, 300-1500 
forint közötti áron.

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
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ÖSSZEGZÉS KORONAVÍRUS MIATT
KIALAKULT HELYZETRŐL

Magyarország kormánya az élet-és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus 
járvány miatt, a magyar állampolgárok egészségének meg-
óvása érdekében 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hir-
detett ki. Az azóta eltelt 3 hétben az addig megszokott rend-
ben zajló életünk gyökeresen megváltozott és általunk soha 
nem tapasztalt új helyzet elé állított. Több olyan intézkedés 
is bevezetésre került, mely eddig a legtöbbünk számára is-
meretlen volt. 

Március 16-tól bezártak az oktatási-nevelési intézmények 
és tantermen kívüli digitális munkarendet rendeltek el, mely 
kihívás elé állította nem csak a tanárokat és a gyermekeket, 
hanem a szülőket is. Március 28-tól kijárási korlátozást ve-
zettek be, melynek egyik legfontosabb rendelkezése, hogy a 
lakóhely, tartózkodási hely, illetve magánlakás csak alapos 
indokkal hagyható el, és időkorláthoz kötött, sávos vásárlási 
rend került bevezetésre. Országunk határai lezárásra kerül-
tek a személyforgalom előtt, elmaradnak az országos és he-
lyi rendezvények, események, bezártak a színházak, mozik, 
vendéglátóhelyek és piacok, és még hosszasan sorolhatnánk 
ezen rövid időszak történéseit. Így mindannyian a bőrün-
kön tapasztaljuk a veszélyhelyzet hatásait. Nehéz időszak 
ez mindenkinek, de ugyanakkor kérem, hogy tartsák szem 
előtt az okokat. A COVID-19 egy veszélyes vírus, amely 
rendkívüli mértékben terjed és nincs ellenszere. A szakér-
tők szerint az esetek nagy százalékában tünetmentes vagy 
enyhe tünetekkel jelentkező betegségről van szó, ugyan-
akkor az, aki alap betegséggel/betegségekkel rendelkezik, 
veszélynek van kitéve. Lassítani lehet a terjedést, de meg-
állítani nem, és ne feledjük: a vírus nem válogat. Egyetlen 
elérhető cél van, az hogy az egyszerre megbetegedett em-
berek számát a lehető legalacsonyabban tartsuk, hogy mi-
nél kevesebben szoruljanak egyazon időben egészségügyi 
ellátásra. Ez egyre nehezebb feladat, mely csak akkor való-
sítható meg, ha mindannyian együttműködünk. A világon 
szinte már minden országban megjelent a járvány és nálunk 
fejlettebb országok egészségügyi rendszereit is az összeom-
lás szélére söpörte.  Ezen cikk írásakor (2020.04.01-én) még 
nem volt Dévaványán ismert eset, de koránt sem biztos, 
hogy ez a cikk megjelenéséig nem változik. Éppen ezért 
mindenkit kérek, hogy fokozottan próbálják betartani az 
ajánlásokat, előírásokat. 

Az önkormányzat megszervezte az idősek, és folyamatban 
van a fogyatékkal élő személyek napi ellátását, akik kérik 
segítségünket. Ennek keretében munkatársaim napi szin-
ten bevásárolnak, illetve intézik a gyógyszerek kiváltását és 

házhozszállítását, valamint szükség esetén étel kiszállítását is. 
Eddig 16 fő kérte segítségünket, de bátorítom Önöket, hogy 
forduljanak hozzánk bizalommal.

A helyzetre tekintettel a közfoglalkoztatás keretében mű-
ködő varrodánk feladata is megváltozott az elmúlt időszak-
ban. Varrónőink kezei között folyamatosan készülnek text-
il, mosható, fertőtleníthető maszkok, melyeket elsősorban a 
65 év feletti dévaványai lakosoknak biztosítunk térítésmen-
tesen. Kérem, viseljék őket bátran, ha kimozdulnak, hiszen 
az Önök biztonságát szolgálják. A munka gyorsítása érde-
kében egy felhívást is közzétettünk, mely szerint önkénte-
sek jelentkezését vártuk, akik a varrásban, illetve a masz-
kok széthordásában segítenek. Nagy örömre szolgál, hogy 
eddig több tucat önkéntes jelentkezett, mely hatalmas 
segítség volt számunkra, munkájuknak köszönhetően 
közel 1.400 fő 65 évnél idősebb lakosunkhoz jutottak el a 
maszkok. Ennek köszönhetően a varrodai dolgozóink is 
sikeresen utolérték magukat, így most egyenlőre megkö-
szönjük az önkéntesek önzetlen munkáját.

A maszk varrás nem áll meg, azt változatlanul folytatjuk 
és térítésmentesen biztosítunk minden lakos számára, 
aki igényli azt, melyet megtehetnek a 06-66/483-100/119-
es melléken vagy az onkormanyzat@devavanya.hu email 
címen.

Maradjunk Otthon!
Vigyázzunk Egymásra!

Polgármesteri tájékoztató
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A tél elmúltával, a kert, a határ zöldülésével egyúttal mi, 
emberek is a jövendő, a remény felé fordulunk gondolata-
inkban, lelkünkben egyaránt. A kikelet lendülete, az újjáéle-
dő természet időtlen ereje az örök megújulás, a továbblépés 
üzenetét hozza el közénk. Ám ezen üzenet mélyebb értelme, 
emberi léptékű valódi jelentése a Megváltó halálának és fel-
támadásának csodáján keresztül érhet el hozzánk igazán. 

Hitünk, keresztény kultúránk a naptári év középpontjá-
ba helyezi az ünnepek ünnepét, a húsvétot. Hozzá kötődő 
hagyományaink, szokásaink már ősidők óta kiemelik ezt a 
nagypéntektől vasárnapig tartó időszakot a hétköznapok 
sorából, s egyúttal az újjászületés, a feltámadás örök szim-
bólumaként állítják szemeink elé. S valóban: mennyi em-
lék, mennyi szép, családunk körében megélt pillanat szökik 
elénk e szó hallatán. Hiszen ezekben a napokban, vagy az 
ünnepre készülődés heteiben nem csak a rügyek, nem csak 
a virágok erőteljes hajtásai indulnak el képletesen egymás 
felé, de mi magunk is ezt tesszük. Lélekben együtt szentel-
jük meg Jézus kereszthalálának és feltámadásának emléke-
zetét. Az emberiség történetének legnagyobb hatású, máig 
maradandó mozzanata volt ez, mely mindent, mindent 
megváltoztatott. Elérhetővé tette a bűnbocsánatot az em-
beriség számára, s egyben legyőzte azt a távolságot, melyet 
az eredendő bűn hozott létre ember és teremtője között. 
Ahogy az Úr megújította kapcsolatát a teremtett világgal, 
amikor egyetlen fi át áldozta fel érte, úgy bennünk, embe-
rekben is ott rejlik a megújulás képessége és lehetősége is 
egyben. Erre kínál alkalmat a most elkövetkező ünnep is, 
melynek öröme, szépsége hitünk által válhat kézzelfogható 
valósággá. Kívánom, hogy az ebből fakadó örömet és Isten 
szeretetének erejét mindenki megélhesse ebben a nehéz 
helyzetben is.

Áldott húsvétot kívánok!

Dankó Béla, országgyűlési képviselő

ÜNNEPI GONDOLATOKPolgármesteri tájékoztató

Ezúton is nagy tisztelettel tájékoztatom
a Dévaványai Lakostársakat - tekintettel

a korona-vírus járványra, a korábban minden hónap 
első hétfői napjára: 16-17 óra közötti időpontra 

megirdetett képviselői fogadóórámat a
- járvány országos feloldásáig szüneteltetem.

Szíves megértésüket megköszönve - kérem Önöket, 
egyetérteve az országos felhívással:

„Mindenki maradjon otthon”!
Tisztelettel: dr. Ágoston Sándor városi képviselő

Ebben a feszült és bizonytalan helyzetben se feledkez-
zünk meg az édesanyákról, nagymamákról május első va-
sárnapján. A közelgő Anyák napja alkalmából engedjék 
meg, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete, munkatársai, valamint a magam nevében 
kívánjak minden kedves édesanyának és nagymamának 
családi körben eltöltött ünnepet. 

„Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.”

        
Dsida Jenő

-Valánszki Róbert, polgármester-
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Dévaványa Város Önkormányzata 
bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, 
Jéggyár u. 7/1. tetőtér 9. szám alatti 
költségalapú bérlakását 2020. június 1. 
napjával kezdődő bérleti jogviszonnyal.

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

épített szekrény, fürdőszoba, konyha, 
kamra

- Komfortfokozat: összkomfort
- Alapterület: 34,52 m2.
- 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 beköltözés előtt 
esedékes.

Előnyben részesítendő az a pályázó, aki:
- (munkáltatói igazolást mellékelve, 

mellyen a munkakör, a munkavég-
zés pontos helye, illetve a jogviszony 
kezdetének megjelölése szerepel) az 
önkormányzaton túl a településre be-
települő vállalkozások és más mun-
kahelyek szakember ellátottságát ja-
vítja (20 pont),

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

- egyhavi lakbér megfi zetésén túl vállalt 
minden további havi lakbér – legfel-
jebb 4 évre - szerződéskori egyösz-
szegű megfi zetése esetén 5 pont/hó.

Költségalapú bérlakás annak a pályázó-
nak adható bérbe, aki:
- egy évnél régebbi folyamatos mun-

kaviszonnyal rendelkezik (jövede-
lemigazolás csatolása) és családjában 
– a vele együtt költöző családtagokat 
is fi gyelembe véve – az egy főre jutó 
nettó jövedelem eléri az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 200 %-át (57.000,- Ft). Egy 
évnél régebbi folyamatos munkavi-
szony fennállásától eltekinthet a Kép-
viselő-testület, ha a pályázó vállalja 
12 havi lakbér előre történő egyösz-
szegű megfi zetését,

- nyilatkozzon arról, hogy a pályázat 
benyújtását megelőző egy éven belül 
nem volt, illetőleg jelenleg sincs fo-
lyamatban lakásbérleti jogviszonnyal 
kapcsolatos felmondási vagy peres 
eljárás, illetőleg

- az önkormányzattal szemben nincs 
fennálló adó, vagy egyéb költségtar-
tozása kivéve, ha az önkormányzattal 
megállapodást kötött a részletfi zetés-
ről (a helyi adó- és gazdálkodási iro-
da igazolását mellékelve)

- nyilatkozatban vállalja a lakbér, - be-
költözéskor - az egyszeri kaució és a 
közös költség megfi zetését.

Ha a bérlő szerződéskötéskor több 
havi lakbért fi zetett meg és a bérleti jog-
viszony megszüntetésre kerül a fennma-
radó befi zetett összeg 50%-ra jogosult.

Pontazonosság esetén a pályázatot az 
nyeri, akinek a kérelme hamarabb be-
nyújtásra került.

A zárt borítékban benyújtott pályá-
zatok bontása a pályázati felhívásban 
megjelentetett határidőben történik, a 
jegyző vagy az aljegyző jelenlétében. A 
bontásról jegyzőkönyv kerül felvétel-
re. A pályázatok eredményéről a Kép-
viselő-testület dönt a soron következő 
ülésén. A bérlőt a Képviselő-testület 
választja ki. A polgármester a nyertes 
pályázóval köti meg a lakásbérleti szer-
ződést.

A pályázat benyújtási határideje: 
2020. április 23. délelőtt 10 óra.

A pályázatok felbontásának ideje: 
2020. április 23. délután 13 óra.
A pályázat benyújtásának helye: 

Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal 12-es számú irodája

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, 
székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 5510 Dévaványa, 
Hősök tere 1.

Pályázat célja:
Dévaványa Város Önkormányzat tu-

lajdonát képező Dévaványa külterület 
01291/1. helyrajzi számon nyilvántar-
tott Kántor-tanya elnevezésű ingatlan 
értékesítése pályázat útján.

Pályázat tárgya: 
Dévaványa, külterület 01291/1. hely-

rajzi számon nyilvántartott, termé-
szetben 1,0674 ha területű – melyből

10241 m2 kivett gazdasági épület, udvar, és 
433 m2  kivett út – alapterületű ingatlan. 

Ajánlat benyújtásának határideje:
2020. április 23. 10 óra
helye: Dévaványai Közös Önkor-

mányzati Hivatal 5510 Dévaványa, Hő-
sök tere 1. 12. számú iroda módja: sze-
mélyesen vagy postai úton.

Az ajánlati kötöttség időtartama: 
Az ajánlati kötöttség lejártának 

időpontja az ajánlattételi határidő le-
jártakor kezdődik és az eredményhir-
detéstől számított 60 napig tart. 

A pályázatra vonatkozó egyéb infor-
máció kérhető:

Dévaványai Közös Önkormányza-
ti Hivatal 12. számú irodájában Ficere 
Gabriella ügyintézőtől a 06/66/483-
100/117 telefonszámon.

Részletes pályázati kiírás átve-
hető díjmentesen, dokumentáció 
formájában a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal 12. számú 
irodájában a pályázati hirdetmény 
megjelenésének napjától 2020. ápri-
lis 23. 10 óráig.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
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TÁJÉKOZTATÓ

DÉVAVÁNYAI HÍRLAP
 1934. ÁPRILISI SZÁMÁBÓL

A koronavírus járvány miatt a 

LOMTALANÍTÁS és a 
GYŰJTŐPONTOS ZÖLDHULLADÉK

ELSZÁLLÍTÁSA 2020. április 15-től
SZÜNETEL!

A jogszabályban előírt kötelező kommunális hulladék 
közszolgáltatást, a házhoz menő szelektív és házhoz menő 
zöldhulladék gyűjtést társaságunk továbbra is biztosítja.

A járvány terjedésének megelőzése érdekében 
kérjük, az edények kirakása előtt, illetve az ürítést 

követően minden esetben VÉGEZZENEK
FERTŐTLENÍTÉST az edényeken és tároló

helyiségekben!

Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy
ügyfélszolgálataink 2020. 03. 17-től, a hulladékudvarok 

2020. 03. 23-tól határozatlan ideig zárva tartanak.

Telefonon és e-mailen ügyfélszolgálatunk
továbbra is elérhető!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Köszönjük megértésüket!

Holopné dr. Sztrein Beáta, cégvezető

DAREH BÁZIS HULLADÉK
GAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Zrt tájé-
koztatja Ügyfeleit, hogy a koronavírus járvány megelőzése és 
minimalizálása érdekében 2020. március 17. napjától (kedd) 
minden Ügyfélszolgálati irodánkban és Ügyfélkapcsolati 
pontunkon határozatlan időre szünetel az ügyfélfogadás!

2020. március 23. napjától minden hulladékgyűjtő ud-
varunk működése határozatlan időre szünetel. 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hulladékudvaraink 
zárvatartása alatt hulladékot az udvar elé, a közterületre 
ne helyezzenek! 

Hulladékürítési napok:
I. körzet (területe azonos a vegyes hulladék hétfői napon 

ürített területével).
Április 13. Húsvét (hétfő) helyett április 11. (szombat) 

szállítják el a kommunális (vegyes) hulladékot.
Zöldhulladék: április 29. (szerda), május 18. (hétfő),

június 2. (kedd), 25. (csütörtök).
Szelektív hulladék: április 22. (szerda),

május 13., 27. (szerda), június 10., 24. (szerda).

II. körzet (területe azonos a vegyes hulladék keddi napon 
ürített területével).

Zöldhulladék: április 29. (szerda), május 18. (hétfő),
június 2. (kedd), 25. (csütörtök).

Szelektív hulladék: április 22. (szerda),
május 13., 27. (szerda), június 10., 24. (szerda).

III. körzet (területe azonos a vegyes hulladék szerdai
napon ürített területével).

Zöldhulladék: április 30. (csütörtök), május 19. (kedd), 
június 3. (szerda), 26. (péntek).

Szelektív hulladék: április 22. (szerda),
május 13., 27. (szerda), június 10., 24. (szerda).

IV. körzet (területe azonos a vegyes hulladék csütörtöki 
napon ürített területével).

Zöldhulladék: április 30. (csütörtök), május 19. (kedd), 
június 3. (szerda), 26. (péntek).

Szelektív hulladék: április 22. (szerda),
május 13., 27. (szerda), június 10., 24. (szerda).

Kérjük, ügyintézésére az elektronikus vagy
telefonos elérhetőségeinket szíveskedjenek választani!

Elérhetőségeink:

Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Tel.: + 36-66/447-150

E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft .hu
Honlap: www.dareh.hu

Megértésüket köszönjük!

Százezer fát ültettek ősztől
tavaszig Dévaványán. 

Ezzel a számmal nagyon előnyös helyzetett vívott ki 
Dévaványa a fásítás terén. A község egymaga 70.000 
fát ültetett el. Ugyanekkor a magánosok közel 30.000 
fa elültetésével vették ki részüket a közegészségügyi, 
községszépítési, tűzrendészeti és gazdasági szem-
pontból egyaránt fontos akcióból. 

 -(1934)-
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VÁLTOZIK A GYOMA-
ENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL

ÜGYFÉLFOGADÁSA
A koronavírus terjedésének megaka-

dályozása érdekében március 18-tól 
csak előzetes időpontfoglalással érke-
ző ügyfeleket fogad a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal valamennyi szervezeti 
egysége. A kormányablakokba a ma-
gyarorszag.hu oldalon vagy a 1818-
as telefonszámon lehet időpontot 
foglalni. Amennyiben elfelejtette az 
ügyfélkapu azonosítóját, szintén az in-
gyenesen hívható 1818-as telefonszá-
mon kérhet segítséget.

 Az egyes ügyekben az alábbi telefon-
számokon érdeklődhet:

Foglalkoztatás: 66/386-212 vagy 
30/743-2817.

1. Hatósági ügyek: 30/212-4609
2. Képzések: 70/491-2146
3. Támogatások: 70/491-2147
4. Munkaközvetítés: 70/436-4968
5. Közfoglalkoztatás: 070/643-1602
6. Élelmiszerlánc-biztonság és állate-

gészségügy: 20/441-7625
7. Szociális ügyek: 70/491-2217
8. Gyámügyek: 70/436-4960 vagy 

70/436-4959 (Dévaványai Kiren-
deltség)

 Az átvételi elismervényt nem igény-
lő személyek beadványaikat – nevük, 

lakcímük, telefonszámuk és e-mail cí-
mük feltüntetésével – zárt borítékban 
az ügyfélszolgálatok előtt kihelyezett 
kérelemgyűjtő dobozokban is elhe-
lyezhetik.

NYÍLT NAPOT RENDEZTEK 
GYOMAENDRŐDÖN

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
idén is nyílt nap keretében nyújtott 
betekintést dolgozóinak mindennapi 
munkájába, valamint tájékoztatta az 
érettségiző, végzős diákokat a hivatal-
ban elérhető szolgáltatásokról. A Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola, a 
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Szakgimnázium, illetve a 
Gyulai Szakképzési Centrum Dévavá-
nyai Szakgimnázium végzősei, össze-
sen több mint száz tanuló látogatott el a 
járási hivatal által szervezett nyílt nap-
ra. A résztvevőket dr. Pacsika György 

hivatalvezető köszöntötte, majd a szer-
vezeti egységek vezetői szóltak az álta-
luk vezetett szakterület munkájáról. A 
diákok egyaránt bepillanthattak a fog-
lalkoztatási és a kormányablak osztály 
munkájába.

A fi atalok a regisztrált pályakezdők 
foglalkoztatási esélyeiről, a munka- és 
képzési lehetőségekről, illetve az Ifj úsá-
gi Garanciarendszer elemeiről kaptak 
tájékoztatást. A hivatal munkatársai 
ismertették továbbá a személyi okmá-
nyok, az egyéni vállalkozások, vala-
mint a járművek ügyintézésével kap-
csolatos tudnivalókat, de beszámoltak 
a továbbítás céljából előterjeszthető 
(pl.: családtámogatási és nyugdíjbiz-
tosítási) ügyekről is. Szó esett tovább 
az ügyfélkapu fontosságáról is, így cso-
portonként 1-1 diáknak meg is történt 
az azonnali regisztrációja.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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

A járvány miatt megváltozott helyzetben az iskolába történő
jelentkezés április 6-tól 24-ig, telefonos ügyintézés alapján történik a
06-20-243-5396 (tagintézmény-vezető), vagy a 06-30-426-2423
(iskolatitkár) számokon.

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket!

ISKOLAI BEÍRATÁS A SZÜGYI DÁNIEL REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA
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FELHÍVÁS!
Kedves Szülők!  Kedves Támogatóink!

Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult, hogy 
segítse és támogassa a dévaványai bölcsődés és óvodás 
gyermekeket.

A támogatásra az idén is lesz lehetőség. Kérjük, hogy 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvi-
rág” közalapítvány javára ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, 
ha gyermekeikre és az intézményünkre gondolva dönte-
nének a befi zetésről. Így bővülhetnének a lehetőségeink a 
játék és egyéb tevékenységhez szükséges eszköz vásárlásá-
hoz, valamint egy-egy nagyobb szervezést igénylő gyer-
mekprogram 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!
FIGYELEM,

VÁLTOZOTT AZ ÓVODAI ÉS
BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS

Magyarország Kormánya által március 11-től elrendelt ve-
szélyhelyzet miatt változott az óvodai és bölcsődei intézmé-
nyekbe történő beírtatás.

I. Bölcsőde
Azok a 3. életévüket be nem töltött gyermekek, akiknek 

szülei/törvényes képviselője munkavégzésük, képzésben 
való részvételük miatt igénylik a gyermek napközbeni ellá-
tását , továbbra is igénybe vehetik a bölcsődei ellátását, ahol 
a gyermekek beíratása továbbra is folyamatos.

A beiratkozás esetén a szülő és az intézményi felvételt el-
látó munkavállaló közötti személyes kontaktus kerülendő 
ezért a beiratkozás az alábbi módon történik:

A beiratkozáshoz szükséges okmányok (gyermek születési 
anyakönyvi kivonata, gyermek TAJ kártyája, a gyermek és 
szülő lakcímkártyája és a szülő személyi igazolványa) tele-
fonnal vagy egyéb technikai eszközzel rögzített jól látható 
fotóját készítsék el a szülők a telefonszámuk megadásával 
küldjék el a devaovik@gmail.com e-mail címre.

II. Óvoda
Azon gyermekek, akik 2020. augusztus 31-ig be fogják 

tölteni a 3. életévüket kötelesek az óvodai nevelésben részt  
venni.

Azoknál a gyermekeknél, akiknek a lakcímkártyáján sze-
replő lakó -  vagy tartózkodási helynél dévaványai lakcím 
van bejegyezve, az óvodai felvétel automatikusan megtörté-
nik, a tavaszi beíratással a szülőnek egyéb tennivalója nincs, 
viszont a szülőnek a gyermeke első óvodai napján szükséges 
az alábbi iratokat magával vinnie: 

    
    - gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- gyermek TAJ kártyája, 

- a gyermek és szülő lakcímkártyája és

- a szülő személyi igazolványa.

Azoknál a gyermekeknél, akik nem rendelkeznek dévavá-
nyai lakó,- vagy tartózkodási hellyel és a Dévaványai Általá-
nos Művelődési Központ Óvoda Intézményegységének van 
szabad férőhelye a szülő szíveskedjék az óvodai beirtakozás 
érdekében jelzéssel élni az intézmény felé a  devaovik@
gmail.com e-mail címen, vagy a 06-66/641-155, 06/20-
254-55-52 telefonszámokon legkésőbb 2020. április 20-ig.

TÁJÉKOZTATÁS A KAZINCZY-
ANYANYELVI VERSENYRŐL

Kedves versenyző Tanulók és segítő Pedagógusok!
Ebben a rendkívüli, veszélyes helyzetben – mikor az 

élet felülírja terveinket- elhalasztjuk kb. őszre vagy a jövő 
év elejére versenyünket. Az eddig leadott feladatlapokat 
megőrizzük, remélve a folytatásban.

Kívánunk Mindenkinek nagyon jó egészséget.
Kedves Tanulók!

Hasznos időtöltésként Lázár Ervin könyveket vagy más 
írók, költők műveit olvasgassátok, így jobban elviselhe-
tőbbé lesz az otthonmaradás. Vigyázzatok magatokra!

Bizakodva várjuk a találkozást!
a szervezők
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LEENDŐ 1. OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSA
Kedves Szülők!

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő 
általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői 
feladatokat tartalmazza. Kérjük, fi gyelmesen olvassa el! 

Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a Ványai Ambrus Ál-
talános Iskolában a leendő első osztályosok beíratására a 
következő eljárásrend szerint kerül sor:

Figyelemmel az országos járványügyi helyzetre az általá-
nos iskolai beiratkozás rendkívüli módon történik.

A járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általá-
nos iskolai beiratkozások minél kevesebb személyes kon-
taktussal valósulnak meg.

Aki iskolánkat, a Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolát választja, amely a lakóhely sze-
rinti körzetes általános iskola, annak személyesen nem kell 
megjelennie az iskolában. 

A beiratkozás automatikusan megtörténik 2020. április 
28-án. Ebben az esetben az intézmény felé csak a szándék 
megerősítése szükséges.

A veszélyhelyzetre való tekintettel az ügyintézés online 
módon, a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresz-
tül történik, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kez-
dolap elérhetőségen talál meg.  

Az iskolába történő felvételről 2020. május 21-ig értesítést 
küldünk a gyermeket nevelő szülőnek.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentu-
mokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi 

helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév 
első napján történik meg.

• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazol-
vány 

• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány 
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 

vonatkozóan

Az iskolával való kapcsolatfelvételre telefonon vagy elekt-
ronikusan kerülhet sor.

Telefonszám: 06/66-483-035, 06/30-310-6683
E-mail: vanyaia@freemail.hu
A KRÉTA használatáról iskolai honlapunkon tájékozód-

hatnak.
Honlap: http://www.vanyaia-dvanya.sulinet.hu/

A hit- és erkölcstan vagy etika óra választásáról:
A gyermek felvételéről szóló értesítés után kérjük a szülő-

ket, hogy nyilatkozzanak arról, melyik tantárgyat kívánják 
választani.

Ekkor kell megjelölni a hit- és erkölcstan tantárgy esetén, 
melyik egyházat választják.

Dévaványa, 2020. április 3. 
Baloghné Berényi Erzsébet, intézményvezető

••••••••••••••••••••••••••••
Tisztelt Lakosság!

Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy adójuk 1%-át
a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért 

Alapítványnak adományozhassák.

Az Alapítvány adószáma: 18379008-1-04
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!

Az Alapítvány Kuratóriuma

A tantermen kívüli digitális munkarendre való átállással 
egyik pillanatról a másikra olyan feladattal találtuk szemben 
magunkat, amivel idáig nem találkoztunk. Minden iskolá-
ban dolgozó pedagógus számára nagy feladatot jelent, hogy 
egyszerre kell kitalálnunk, megvalósítanunk, ellenőriznünk 
és továbbfejlesztenünk az új munkarendet.

 Új tanrend szerint kellett – és minden bizonnyal egy da-
rabig még kell is – az oktató-nevelő munkát, a tanítást és a 
tanulást megszerveznünk.

Nehézséget jelent, hogy nem áll mindenki rendelkezésére 
egyforma „tudású” digitális eszközpark. Ehhez is alkalmaz-
kodnunk kell, hiszen nem maradhat senki le és ki a tanu-
lásból.

AZ ISKOLÁN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKARENDRŐL

A cikk folytatódik •
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De igyekezett mindenki legjobb tudása szerint, lelkiisme-
retesen helytállni az elmúlt időszakban

Lassan minden érintett számára tudatosul, hogy nem va-
káción vagyunk. A tanulásra kijelölt feladat nem házi fela-
dat, hanem otthoni tanulás, amelybe bizony beletartozik az 
új anyag feldolgozása, a gyakorlás, a számonkérés. Mindez 
naponta minimum 6 órában. A tanulók kötelessége a ta-
nulás az új rend szerint. A szülők, gondviselők kötelessége, 
hogy fi gyelemmel kísérjék és biztosítsák gyermekeik tanu-
lását. Amennyiben ez valamelyik oldalról nem teljesül, meg 
kell vizsgálnunk, hogy ennek mi az oka. A gyermek beteg-
sége, az eszköz hiánya vagy a munkához való hozzáállása. A 
betegség remélhetőleg hamar elmúlik, az eszközellátottság 
nehézségeit lehet orvosolni, azonban a hanyagságra nincs 
mentség. Ha a tanulók/szülők nem jeleznek a problémáról, 
segíteni sem tudunk. Amennyiben a tanulók nem küldik 
vissza a feladataikat, akkor olyan, mintha nem teljesítené 
kötelességét (nem jár iskolába), és jelentési kötelességünk 
van – ugyanúgy mintha hiányozna a tanuló. 

Soha nem volt még ennyire fontos a tanulók, a szülők és 
a pedagógusok együttműködése és egymásba vetett bizal-
ma, a digitális munkarend sikere jelentős mértékben ezen 
múlik.

Áldozatot követel mindenkitől – pedagógustól, szülőtől, 
tanulótól.

Köszönetemet fejezem ki valamennyi kollégámnak, szülő-
nek, tanulónak az elmúlt időszakban tanúsított, a nehézsé-
gekkel teli új feladathoz való hozzáállásáért!

Köszönöm mindenkinek az áldozatvállalását! 
Köszönöm azt is, hogy komolyan veszik a gyermekek és a 

szüleik is azt a kérést, hogy maradjanak otthon, bármilyen 
csábító is a jó idő.  Az iskola azonban nagyon üres Nélküle-
tek Gyerekek! Hiányoztok!

A napközis étkeztetést továbbra is tudjuk biztosítani a 
gyermekek számára, amennyiben igény van rá. Kérem, je-
lezzék az osztályfőnököknek.

A gyermekek napközbeni felügyeletét is ellátjuk azok szá-
mára, akik munkahelyi sajátosságai miatt igénylik ezt.

Bízom benne, hogy ebből a nehéz helyzetből mindenki 
megerősödve, tapasztalatokkal és ismeretekkel gazdagab-
ban fog kikerülni.

Egymással összefogva a lehető legtöbbet hozzuk ki a ne-
héz és eddig számunkra teljesen ismeretlen helyzetből. Kí-
vánok az elkövetkező időszakhoz mindenkinek kitartást, 
erőt, és ami a legfontosabb – egészséget!

Dévaványa, 2020. március 31.
Baloghné Berényi Erzsébet, igazgató

AZ ISKOLÁN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKARENDRŐL

ÉVFORDULÓS SAROK
Kedves Olvasóink!

E járványsújtotta időben, április hónapban két ki-
emelkedő orvosra emlékezünk.

Az egyik Bárány Róbert (1876. ápr. 22.) orvos, 
aki a bécsi, majd az uppsalai egyetemen  volt tanár.
A fül élettanára vonatkozó vizsgálataiért 1916-ban 
Nóbel-díjat kapott.

A másik orvos Markusovszky Lajos (1815. ápr. 25.) 
aki szintén egyetemi tanár és az MTA tiszteletbeli tagja 
volt. 1848-49-ben a honvédség szolgálatába állt, ezért 
megfosztották klinikai állásától. A magyar orvostudo-
mány újjászervezője volt a dualizmus korában, orvosi 
lapot és folyóiratot szervezett.

A két orvostudós példája és jelenlegi nagy tudású 
orvosaink lelkiismeretes munkája, kutatása reméljük 
segít a betegség legyőzésében, az emberek gyógyításá-
ban.

Bizakodásunkat – húsvét közeledtével e kedves, han-
gulatos kis verssel fejezzük ki:

Húsvét ünnepére

Havak olvadoznak,
füvek hajladoznak,

piros húsvét ünnepére
bimbók fakadoznak.

Indák göndörödnek,
szirmok elperegnek,

nyúlfi ak a puha füvön
vígan hemperegnek.

(Szepesi Attila)
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Tisztelt Támogatóink!

Köszönjük, hogy
az adójuk 1 %-ával támogatják a
dévaványai középiskolában folyó

oktató és nevelő munkáját!

Túrér Partja Középiskolai Alapítvány -
adószám: 18387562-1-04

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

Barátság 2000 – Eötvös József Alapítványa
a Dévaványai Középiskolásokért -

nagy tisztelettel kéri és megköszöni a 2019. évi SZJA 
1%-nak felajánlását, amelyet eddig is  és a közeljövő-
ben is,  a középiskolás fi ataljaink tanulmányi, nyelvi,
szakmai felkészüléséhez, valamint a szakképzéséhez, 

szakmunkásképzéséhez nyújt támogató segítséget.

A Barátság 2000 – Eötvös József Alapítvány:
adóazonosító száma: 18377219 1 – 04 

   Hálás köszönettel: a Kuratórium elnöksége

DIGITÁLIS MUNKAREND
A kormány a rendkívüli járvány-

helyzet miatt az iskolákban a tan-
termen kívüli, digitális munkarend 
bevezetéséről döntött. Ebben az új 
munkarendben 2020. március 16-tól a 
tanítás digitális felületeken folyik is-
kolánkban is.

Az oktatás a továbbiakban is zavar-
talanul folytatódik a KRÉTA rend-
szerben található órarend szerint. A 
tananyagot elsősorban elektronikus 
úton juttatjuk el a tanulók felé. Az 
órai tananyagokat, az óravázlatokat 
és a házi feladatot a KRÉTA rendszer 
segítségével teszik közzé a szaktaná-
rok. A segédanyagokat az iskola, illet-
ve a szaktanárok által megválasztott 
digitális platformon osztjuk meg. A 
számonkérés formájáról a tanulókat 
ugyancsak elektronikus formában ér-
tesítik a szaktanárok. A házi feladatok, 
számonkérések érdemjegyei az KRÉ-
TA rendszerben jelennek meg.

Iskolánk hétfőtől péntekig 8:00-
16:00 között ügyeleti rendben műkö-
dik. A belépés csak előre egyeztetett 
rend szerint lehetséges a védőintézke-
dések miatt. Amennyiben egy diák a 
digitális oktatási munkarendhez kap-
csolódóan az épületben igénybe ve-
hető eszközhasználatra tart igényt, az 
intézmény felkeresése előtt az iskola 
telefonszámán vagy e-mail címén elő-
re be kell, hogy jelentkezzen.

A konzultációs lehetőségek időpont-
jaiban az adott csoport, osztály tanulói 
közvetlenül is tehetnek fel kérdéseket 
a pedagógus által egyeztetett digitá-
lis fórumokon (Skype, Messenger, 
Google Hangouts). Ezen időpontokat, 
illetve minden egyéb információt az 
iskola honlapján és Facebook oldalán 
osztunk meg.

Tóth Erika, igazgató

ÚSZÁSOKTATÁSRA JÁRTUNK
Február közepétől március köze-

péig heti 2 alkalommal a dévaványai 
önkormányzat busza vitt minket, kö-
zépiskolánk 10-11.-es tanulóit és test-
nevelőnket, Epresi Ágnest a gyoma-
endrődi uszodába.

Egyre nagyobb lelkesedéssel vet-
tünk részt az órákon, ahol gyors és 
mellúszást tanulunk, valamint úszás-
fejlesztő eszközökkel (úszólap, béka-
talp) végeztünk játékos feladatokat.

Köszönjük a szervezést és a lehető-
séget, hogy részesei lehettünk ennek 
a kiváló kezdeményezésnek: a Gyulai 
Szakképzési Centrum vezetőségének 
a belépőjegyek biztosítását, Valánszki 
Róbert Polgármester úrnak az engedé-
lyét és a buszjárat biztosítását.

Cserven Gréta (10.A),
Ivanics Katalin (11.A)

osztályos tanulók

2020. március 9-ére meghívót kap-
tunk a Wella Stúdióba, Budapestre 
fodrász egy szakmai továbbképzésre. 

A festéssel kapcsolatosan felfrissí-
tettük tudásunkat, megismerkedhet-
tünk a legújabb Wella-termékekkel és 
azok szakszerű használatával. 

Nekünk a színkeverés tetszett a leg-
jobban, láthattunk egy gyönyörűen el-
készített balayage technikával készült 
frizurát is.

Nagyon jól éreztük magunkat, sokat 
tanultunk.

Hajdu Bálint 11.A osztályos tanuló

ISMÉT KAPCSOLÓDTUNK A 
PÉNZÜGYI TÉMAHÉTHEZ

A Pénz7 témahéthez ismét kapcso-
lódott iskolánk, így 2020. március 2-a 
és március 6-a között a biztosítások 
témakörét dolgozták fel tanulóink. 

A foglakozásokon a tanulóknak a 
témát bevezető videó után gyakorlati 
problémákra kellett megoldást keres-
niük és a döntéseik melletti érveket és 
ellenérveket is összesíteniük. 

A tanulók nagyon aktívak voltak a 
rendkívüli pénzügyi órákon és bízom 
abban, hogy olyan információkkal 
gazdagodtak, melyeket a jövőbeni 
biztosításokkal kapcsolatos döntése-
ikben felhasználhatnak.

Földi Zoltán, igazgatóhelyettes

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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„

A mai magyar nyelv vagy beszéd 
viszonylag egységes képet mutat, ki-
vételt képeznek ez alól az egyes, táj-
nyelvi sajátosságot mutató tájszólások 
pl: szegedi ö-zés, vagy térségünkben 
oly jellemző í-zes beszéd (píz, kír, 
szíp stb.), továbbá egyes kifejezések is. 
Ezeknek a tájszólásoknak, kifejezések-
nek az eltűnésében, vagy megritkulá-
sában a néprajzi és történeti kutatás 
általában két okot jelöl meg. Egyrészt, 
az 1800-as évek második felétől egyre 
nagyobb mértékeket öltő, országos ok-
tatás elterjedését, másrészt pedig, ezt a 
nyelvi beszédmódot használók foko-
zatos elhalása. Ezt a folyamatot nem 
tekinthetjük csak magyarnak - jóllehet 
talán itt a legmarkánsabb az egyes táj-
nyelvi sajátosság aránya -, ez a folya-
mat Európában is végbement. Jelen 
cikkünk célja éppen ezeknek az egyes 
ritkán, vagy alig használt tájszavaknak 
a megismertetése, amelyeket korhű 
példákon keresztül is szemléltetünk. A 
cikkünk forrásaként felhasználjuk Be-
reczki Imre egy, 1983-ban keletkezett 
dolgozatát, amely a „Ványai tájszavak 
és kifejezések” címet viseli és az adat-
tárunkban egészében megtalálható, az 
esetleges érdeklődők számára.

Gyalog sátán: Házasságközvetítő nő. 
Példa: „Eccer Szabó is elment gyalog 
sátánnak. Összebaronálta B. Esztert 
evvel a B. Zsigával.” 

Pacérozik: Sétál, gúnyosabb érte-
lemben: sétafi kál. Példa: „A bakterek 
egísz ícakka az úccán pacérosztak. Akit 
tíz óra után az úccán tanáltak, bekísír-
tík a városházáho.”

Cenzár: Jószágközvetítő. Példa:
„A kőrösi kupecek cénzárokkal dógoz-
tak. Azok meg sorba járták a vásárokat, 
és felvásárolt marhákat szállítottak a 
rákosi vásárra.” 

Első láb: Tréfásan: a kéz. Példa: „Ösz-
szeteheted az első lábodat, hogy eddig 
még nem szóllítottak meg a tengiripo-
csíkolásír.”

Tubu gatyás: Hosszú gatyás. Példa: 
„Kisfi jam, huzd fel a gatyádat! Ha meg-
láttyák a jányok, asszongyák, ennye de 
tubu gatyásnak őtösztettelek.”

Megabriktol: Jól elver. Példa: „A sok 
rossz köjökothon masinával jáccott. 
Igenám, de hazajött a pijacrúl az any-
nyok. Jól megabriktolta űket.”

Zéhó: Bolondos, komolytalan. Pél-
da: „Hogy adhattál pízt ennek a zéhó-
nak.”

Langpéva: Cséplésnél a szalmával 
vegyes törek. Példa: „Sok langpévát 
csinált az idén a gép. Kéll is tapasztani, 
mert a tapaszt léhullott az istállórúl.”

Bárányos gyerek: A juhászság alsó 
foka. A serdülő fi ú ezzel kezdte a ju-
hászságát. Példa: „Lajos bátyám bá-
rányos gyereknek állott el Hajdú Ger-
gélhe. A’ meg az öreg Homoki Péternél 
lakott.” 

Láthatjuk tehát ezeken a példákon 
és szavakon keresztül is, hogy mi-
lyen színes lehetett egykor a városunk 
népének beszéde, és azt is, hogy mi 
veszhetett el mára. Véleményem sze-
rint ezért is fontos lakóhelyünk, szü-
lővárosunk történeteinek, esetlegesen 
nyelvjárásának megismerése idősebb 
rokonaink és ismerőseink által, mert 
a mai változó világban fontos szerepe 
lehet a helyhez/településhez kötött 
identitás kialakításához. Másrészt 
pedig továbbadhatjuk ezt a szellemi 
értékeket, a gyermekeinknek és az 
unokáinknak is.

Szöllösi Bálint Róbert
történész

A MÚZEUMI ARCHÍVUMBÓL:
AZ EMBER ÉS A NYELV: A VÁNYAI TÁJNYELVI SAJÁTOSSÁGOK

Dévaványa várossá nyilvánításának 20. évfordulója 
alkalmából „Dévaványa az én városom” címmel kiál-
lítást rendez a múzeum és a Dévaványai Múzeumba-
rátok Köre, melyhez a lakosság közreműködésére is 
számítunk. 

Várunk az elmúlt 20 év városi rendezvényeihez kö-
tődő tárgyakat, kordokumentumokat (kupák, okleve-
lek, meghívók), melyek egyéni, vagy egyesületi ered-
mények, élmények emlékét őrzik.  Kérjük továbbá 
mindazokat, akik szívesen fotóznak, hogy mutassák 
meg örökítsék meg, képeikkel városunk sokszínű-
ségét - lehet az épített vagy természeti értékünk. Az 
egyénenként 1-5 db, A/4 vagy A/5 méretű, jó minő-
ségű fényképet névvel, elérhetőséggel ellátva - a do-
kumentumokkal együtt - előzetes telefonos egyeztetés 
után (06/20-492-1038) május 4-ig lehet leadni a mú-
zeumban.

Érzés

Nyisd ki szemed,
Nézzél szét!

Lásd meg a csodát,
Mi éléd tárul!

Ne félj, hisz süt a nap!
Fák árnyai játszanak

az égbolt alatt,
Rigó koronájuk hívogat.

Tárd ki karod az ég felé,
Érezd, ahogyan a szél simogat!

Ringatja ruhádat,
Mely testeden lágyan suhan!

Csodálatos ez a nap,
Mikor e szépséget átélheted,
Megérted mit ér az életed!

Írta: Nagy Ilona

„DÉVAVÁNYA AZ ÉN VÁROSOM”„
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Ezt olvastuk a
 Dévaványai Hírlapban

Dévaványai Csocsó
Egyesület

Dv. Hírlap 2006.május 5.
Napjaink egyik legnépszerűbb sport-

ja a csocsó! Ez a sportág néhány évti-
zed alatt meghódította a világot; és a 
Magyar Csocsósok Országos Szövet-
ségének létrejötte után már Magyar-
országon is  szervezett kereteket öl-
tött. Játékosokat tömörítő egyesületek 
alakultak, és a csocsósok országos, sőt 
Európa és világbajnokságokon is ver-
senyezhetnek! Békés megyében azon-
ban még nem létezett olyan szervezet, 
amely kimozdítaná a kocsmákban el-
helyezett csocsó asztalok mellől a szép 
számban odagyűlt fi atalokat!

Így született az ötlet, hogy létrehoz-
zunk egy olyan egyesületet, amely le-
hetővé teszi a fi atalság számára az álta-
luk kedvelt sport gyakorlását a nélkül 
, hogy egy szórakozóhely küszöbét át-
lépnék, vagy akár fi zetnének érte!

Tervünk sikerrel koronáztatott, hi-
szen 2006. április 1-én a megyében 
elsőként hivatalosan is megkezdte mű-
ködését a Dévaványai csocsó Egyesü-
let. A vezetőség az egyesületet megál-
modó öt emberből áll: Farkas László, 
Földi Zsolt, Gusztafi k Gábor, Darida 
hajnalka és Borbíró István.

A szervezet célja a csocsó dévaványai 
és Békés megyei népszerűsítése, valamint 
a dévaványai fi atalság tömörítése, ame-
lyeket az aktív sportolás összetartó erejé-
nek segítségével kíván megvalósítani!

A dévaványai  Csocsó Egyesület vár 
minden olyan érdeklődőt, aki szeretne 
megismerkedni ezen új keletű sportág-
gal, és elhivatottságot érez annak ma-
gas szintű művelésére! Rendezvénye-
inken, versenyeinken is sok szeretettel 
fogadunk mindenkit, legyen az szurko-
ló vagy olyan vállalkozó kedvű, akinek 
kedve támad a megyei és országos ver-
senyzőkkel összemérni tudását.

Fiatal szervezet lévén anyagi lehető-
ségeink korlátozottak, ezért tisztelettel 

megköszönjük, ha bármely sportbarát 
lehetőségeihez mérten anyagi támoga-
tásával is segíti működésünket! cserébe 
tartalmas szórakozási és mindennapos 
sportolási lehetőséget teremtünk gyer-
mekeinknek és egy olyan tevékeny-
ség  kapuit nyitjuk meg városunkban, 
amely népszerűségét tekintve megha-
tározó lesz az elkövetkezendő eszten-
dőkben.

 Farkas László

Magyar Millennium 
Kultúrával a nyugat

kapujában

Dv. Hírlap 2000. március 31.

Az országszerte megrendezésre ke-
rülő nemzeti fesztivál célja kulturá-
lis értékeink bemutatása az ezeréves 
évforduló alkalmából Dévaványán is 
lezajlott a községi döntő, valamint te-
lepülésünk adott otthont a kistérségi 
döntőnek is.

A községi döntő  2000. február 26-
án került lebonyolításra a művelődé-
si házban. Öt kategóriában –népdal, 
néptánc, színjátszás, kórus – és szó-
lóének valamint hangszeres zene- 28 
produkciót tekinthetett meg a szép 
számmal összegyűlt közönség. A há-
rom tagú zsűri –elnők Holubné Hunya 
Anikó, a gyomaendrődi művészeti is-
kola igazgatója, Hunya Jolán gyoma-
endrődi általános iskola magyar-tánc 
szakos tanára, Püskiné Szelei Gabri-
ella a dévaványai Ványai Ambrus Ál-
talános Iskola ének-zene tanára – 13 
produkciót juttatott tovább a kistérségi 
döntőre.

A zsűri kiválasztotta a legjobb pro-
dukciókat és megyei döntőbe való to-
vábbjutásukra javaslatot tesz. Közöt-
tük három dévaványai is szerepel: a 
Dévaványai Népdalkórus, Korán Ág-
nes aki furulyázott és Budai Istvánné 
aki summás nótákat adott elő.

Dévaványai Hírlap 1934. áprilisi számából

Megnyílt a Vadkacsai teniszpálya 
amit előzőleg teljesen átalakítottak.

---------------

Dévaványai Hírlap 1934. áprilisi számából

Húsvéti táncmulatság. Húsvét hét-
főn a Római Katolikus kör és a 48-as 
Olvasókör egyesületi helyiségeikben 
táncmulatságot rendeznek. A belépődíj 
mindkét helyre 60 fi llér.

---------------

Dévaványai Hírlap 1934. áprilisi számából

 Március elején Dévaványán fellépett 
infl unza járvány erősen szűnőben van. 
A lakosság szerencsésen átvészelte a 
betegséget. Szövődményes esetek nem 
fordultak elő és az iskolák bezárására 
sem volt szükség.

---------------

Dévaványai Hírlap 1934. áprilisi számából

A csendörség leleplezte A. Józsefet, 
aki öt esztendőn keresztül végig lopta 
Dévaványát.

‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ

VÁROSNÉZŐ SÉTA
A Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény működési engedélyé-
nek bejegyzése 2000. április 14-én 

történt meg.

Mivel épp 20 évvel ezelőtt, úgy 
gondoltuk, egy városunk nevezetes-
ségeivel megismerkedő feladatlapot 
készítünk, melyet a múzeumban meg-
kapnak mindazok – felnőttek és gye-
rekek egyaránt –, akik e séta során a 
kérdéseket megoldják. A múzeumban 
leadott feladatlapok kitöltői jutalom-
ban részesülnek.

Tervünket felborította a járvány-
veszély, ezért jövő évre elhalasztjuk.
Bízunk a járvány mielőbbi elmúlásá-
ban, elképzelésünk megvalósításában.

Mindenkinek nagyon jó egészséget 
kívánunk:

a szervezők
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Emlékezzünk elődeinkről

Szügyi Dániel (1856-1930) refor-
mátus lelkész dévaványai munkássá-
ga és hagyatéka örök érvényű. Emlé-
két legkifejezőbben az iskolák mellett 
a református templom őrzi. Amelyért 
annyit küzdött, és amely olyan sok 
viszontagság után is felépült és még 
mindig áll, szépséghibákkal.

Dr. Bereczki Imre volt olyan szeren-
csés, hogy találkozhatott vele egészen 
kicsi gyermekként, de valószínűleg 
az 1924-es harangavatás hagyta ben-
ne az egyik legmélyebb emléket róla. 
Miután az I. világháborúban a haran-
gok zömét rekvirálták fegyveralap-
anyagnak, a fegyverek elnémulása 
után újraöntve visszakapták azokat a 
közösségek. Nem mindenhol. A bé-
késcsabai evangélikus nagytemplom 
azóta néma. De a ványai harangok 
visszakerültek. Nem is akármilyen 
harangavató beszéd mellett, többek 
között azért, mert elmondása vasár-
napján erős hóesés tombolt.

A dokumentum 2017-ig lappan-
gott a Bereczki-levelek között. Az 
egyik legnagyszerűbb, legmegrázóbb 
harangavató beszéd, amelyet Szügyi 
Dániel menye juttatott haza Tanár 
Úrnak. Felidézte benne, amikor az 
avatás után szélesre tárt konyhaab-
laknál hallgatták este a Lénárt-ha-
rang és társa hangját, akkor először, 
és ma is az otthon hangját jelenti 
minden ott élő és elszármazott vá-
nyainak, sokadszor. Azért megrázó, 
mert a háború egyik drámai vonat-
kozását mondja ki: a békét hirde-
tő harangokból fegyvert és lőszert 
készítettek hadigyárakban, amikkel 
embereket öltek. Önellentmondás. 
Ezért könnyezi meg minden olvasója 
és hallgatója ma is, és könnyezte meg 
Bereczki Imre is, amikor újra elolvas-
ta. Ima ez mindannyiunkért, minden 
időben.

Szügyi Dániel harangavató be-
széde. Dévaványa, 1924. február 10. 

Részletek. BHGL XIV. Szügyi-iratok. 
Ajándékozó: Szügyi Gyuláné, Keszt-
hely, 1980. Levélmellékletként. Mo-
dernizált helyesírással, eredeti köz-
pontozással.

„Elmentetek, hadra keltetek, feltá-
madtatok, visszajöttetek! Isten hozott 
titeket!

Ezekkel a szavakkal üdvözlünk ha-
zajött kedves harangjaink!

Ünneplő Gyülekezet! Az 1888. és 
1889-dik évben négy testvérharang 
született a Th ury János harangöntő 
gyárában, amelyeket nagy ünnepéllyel 
helyeztünk el az akkor még épülőfél-
ben levő toronyban.

Ezek közül a két kisebb elment, had-
ra kelt 1916. szeptember 27-dikén. 
Ünnepélyesen el sem búcsúzhattunk 
tőlük. Nagy hirtelenséggel vitték ma-
gukkal a katonák. Csak annyit enged-
tek meg, hogy a két nagyobb testvérrel 
fél óráig együtt szóljanak, együtt sírja-
nak, együtt búcsúzzanak egymástól és 
mitőlünk. Majd a leszállás után a két 
itthon maradt testvér ismét megszó-
lalt… búcsúzott a két kistestvértől, míg 
ezek a vasúthoz kiérkeztek.

Egy év múlva, 1917. november 
27-dikén hadra kelt a legnagyobb 
testvér is, csak egy harang maradt itt 
közöttünk, melyre a hit szavai vannak 
felírva: «A ki hiszen a Fiúban, vagyon 
annak örök élete.» (Róm. III. 26.)

Hálát adunk a jó Istennek, hogy a 
két kisebb testvér már hazajött.

Az egyiken ez a jelige volt: «Egy-
mást szeressétek!» (Ján. XIII. 34.), a 
másikon: «A reménységben örvendez-
zetek!» (Róm. XII. 12.). Ugyanezen 
jeligék bibliai helyei vannak idézve az 
előttünk levő harangokon is. A na-
gyobbik bronzsúlya 428,70 kilogramm, 
hangja: A (hangnem – Sz. Á.), felirata 
ez: «A Dévaványai Református Egyház 
Használatára Öntette Lénárt Bálint 
Nejének H. Nagy Teréziának Emléké-
re. 1924. Rom. XII. 12. Öntötte Szlezák 
László harangöntő Budapesten».

A kisebbik harang bronzsúlya 177,90 
kilogramm, hangja: D (hangnem – Sz. 
Á.), felirata ez: «Közadakozásból Ön-
tette a Dévaványai Református Egy-
ház. 1924. Ján. XIII. 34. Öntötte Szle-
zák László harangöntő Budapesten».

Isten hozott kedves harangjaink. A 
szeretet és reménység költözzék visz-
sza hozzánk veletek együtt, hogy ki ne 
apadjon soha szívünkben a könyörü-
let és irgalom forrása, s le ne tűnjék 
egünkről a reménység szivárványa.

Úgy beszélünk hozzátok, mint élők-
höz, mint apa, anya, hitves, testvér a 
háborúból hazajött kedveséhez. Elpa-
naszoljuk nektek, mennyi csapás, bá-
nat, fájdalom, keserűség ért minket 
nyolc esztendő alatt, míg távol voltatok 
tőlünk.

 (…) A harangnak nem csak hangja, 
zengése, zenéje, hanem nyelve, szava is 
van. A feltámadt, hazajött harangok 
így szólnak hozzánk: El kellett men-
nünk, elmentünk kedveseitek után, 
elrepült örömeitek után, eltűnt bol-
dogságtok után… átalakultunk mi is. 
Otthon a béke hangjain szóltunk hoz-
zátok, a harctereken ágyúkká, fegyve-
rekké változtunk, szeretteitek védelmé-
re ágyúk bömbölésében, gépfegyverek 
kattogásában szóltunk. (…) Hallottuk 
a haldokló utolsó szavait: «Isten veled 
édes jó öreg apám, öreg jó szüleim! Is-
ten veled kedves feleségem, kicsiny kis 
fi acskáim! Isten viseljen gondot reá-
tok!» – Elmentünk, részekre tördeltek 
minket. Most nyolc év múlva a kegye-
let és hitbuzgóság hatalmas szavára a 
gyár tüzében megújulva feltámadtunk, 
hogy a szeretet és reménység hangjain 
szóljunk ismét hozzátok.

Ünneplő Gyülekezet! Így szólnak, 
így beszélnek hozzánk az új harangok, 
a visszajött, a feltámadott harangok. 
(…) Isten hozott titeket feltámadt ked-
ves harangjaink. Egyiket a kegyelet, 
másikat a hitbuzgóság támasztotta fel. 
Hirdessétek közöttünk a szeretetet, re-
ménységet, a feltámadást, a boldog új 
életet, az örök életet. Ámen. (…)”

Szalay Ágnes

‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ
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LABDARÚGÁS
A LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGOK

2020. MÁRCIUS 16.-TÓL A KORONA VÍRUS 
HELYZET MIATT FEL VANNAK FÜGGESZTVE!

2020. március 7.  szombat 14:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ  MÉRKŐZÉS!

Kunágota TE - Dévaványai SE 4 - 1  (1 - 1)  
80 néző, játékvezető: Bozó Norbert.
Kunágota TE: 1 Saitz D. (15 Sárvári Á. 46’), - 3 Hajdú N. (8 Multyán P. 

88’), 6 Sóstai G., 13 Sárvári M., 16 Sirkó J. (4 Juhász P. 77’), - 5 Varga B., 
7 Csomós G., 12 Balog A. (2 Korpa J. 70’), 14 Csatlós Z., - 10 Puporka E., 
17 Nagy Zoltán F. (11 Prókai D. 52’) Játékos edző: Multyán Péter.

Dévaványai SE:  99 Szász D., -  2 Szitás L. (5 Meidinger J. 46’), 13 Szalai 
B., 3 Pap Á., 6 Kovács B., - 9 Kéki Cs., 10 Marton L, 14 Feke B (4 Bányai 
R 52’), 18 Gubucz V, - 8 Szabó E, 21 Panyik F. Csere: 1 Elek B. Edző: 
Bereczki Árpád.

 Sérültek és hiányzók: Juhász P., Kovács F. (5 sárga lap), Papp K., Papp D.
Góllövők: Varga B.12’, 57’, 60’., Csatlós Z.  50’, ill: Panyik F. 39’.
Sárga lap: Hajdú N. 10’, Balog A. 28’, Csatlós Z. 33’, Puporka E. 43’, ill: 

Feke B. 18’, Kovács B. 49, Pap Á. 59’.
Jók: Varga B., Sóstai G., Sárvári M., Sirkó J.
Multyán Péter: Ma teljesen másik arcunkat mutattuk mint az előző 

héten. Hatalmas lelkesedéssel játszott az egész csapat, nem a véletlen 
műve ez a siker.

Bereczki Árpád: Elismerésem az egész hazai csapatnak, teljesen meg-
érdemelten nyert, mert sokkal jobban akarta a győzelmet.

2020. március 8. vasárnap 14:00
U19 KIEMELT BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) - Békéscsabai Jamina SE (U19)

 7 - 1 (4 - 0) 

70 néző, játékvezető: Krajcsovicz Zsolt.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 14 Gál S., 3 Pap Á. (13 Kató E. 66’), 

5 Kovács Z.,  2 Szarka Sz., - 9 Kovács B. (15 Végh T. 78’), 8 Nagy Z., 6 
Katona I., 7 Kató B., - 11 Papp D., 10 Papp K. Edző: Tagai Attila.

Békéscsabai Jamina SE (U19): 32 Zelenyányszki A., - 4 Bohus P., 7 
Andó T., 14 Nyerges S., 22 Mohácsi R., - 20 Zubor M., 8 Ónodo P., 23 
Árszintye Z., 99 Zelenyánszki K., - 10 Leszkó A., 17 Liptál-Pikó B. (5 
Orjestyik A. 74’),  Edző:  

Sérültek és hiányzók: Juhász P. (sérült), Hőgye B., Feke B., Meidinger J.
Góllövők: Papp D. 2’, Kovács B. 8’, 40’, Kató B., 28, 47’, Papp K. 54’ 

(11-esből), Gál S. 73’, ill: Zelenyánszki K. 87’,
Sárga lap: Nagy Z 56’,. ill:  Árszintye Z. 54’.

2020. március 7. szombat 17:00
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés,

gyomaendrődi sportcsarnok!
Dévaványai SE - Kalafa SE 3 - 1  (1 - 1)

70 néző, játékvezetők: Szigeti Gábor, Gyebrovszki György, Zsótér Ró-
bert.

Dévaványai SE:  69 Szabó Anikó, - 4 Molnár Kitti, 7 Nagy Zita, 13 Toth 
Noémi, 10 Furka Júlia,  Cserék:   1 Takács Erika, 6 Heidt Edina, 77 Ko-
vács Kitti, 3 Beinshróth Kitti, 8 Zeller Anita, 11 Balogh Blanka, 12 Szabó 
Tünde Imola, 14 Kasznár Annamária. Edző: Tanács Zoltán.

Kalafa SE:  1 Keliger Lilla, - 4 Ugrits Adrienn, 10 Szabú Krisztina, 11 
Szabó Klára, 13 Kovács Nikolett, Csere:  8 Pap Eszter Zsanett, Edző: Sza-
bó László.

Góllövők: Kovács Kitti 15’, Molnár Kitti 27’, Furka Júlia 40’,  ill:  Pap 
Eszter Zsanett 9’.

Sárga lap: Szabó Klára 28’.

Új honlap címünk:
www.devavanyaise.hu

Kérem, támogassa a Dévaványai
Sportegyesületet a SZJA 1 %-ával!

ADÓSZÁM: 19976653-1-04

MEGYE 2 A.CSOPORT
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Mezőhegyesi SE 18 16   1   1 66 10 +56 49
2. Dévaványai SE  17 14   1   2 59 27 +32 43
3. Sarkadi Kinizsi LE 18 11   5   2 48 18 +30 38
4. Mezőkovácsházi TE  17 12   1   4 77 24 +53 37
5. Dobozi SE 18 10   2   6 38 34   +4 32
6. Békéscsabai MÁV SE 18   9   3   6 36 25 +11 30
7. Csanádapácai EFC 17   8   5   4 37  25 +12 29
8. Csabacsűdi GYLSE 18   8   5   5 42 31 +11 29
9. Mezőberényi LE 18   7   3   8 34 38    -4 24

10. Okány KSK 17   7   1   9 39 38   +1 22
11. Kunágota TE 18   5   2  11 27 71   -44 17
12. Tótkomlósi TC 17   4   3 10 28 42   -14 15
13. Békésszentandrási HMSE 18   3   6   9 29 44   -15 15
14. Vésztői SE 17   4   1 12  25 50   -25 13
15. Kétegyházi SE 16   2   1 13 20 62   -42   7
16. Gádoros SE 18   0   0 18 23 89   -66   0

U19 Kiemelt csoport
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Szabadkígyósi SZSC 3 2   1    0 13   6   +7  7
2. Csanádapácai EFC 3 2   1    0   8   5   +3  7
3. Dévaványai SE 3 2   0    1 17   5 +12  6
4. Mezőhegyesi SE 3 1   1    1   6   6   +0  4
5. Berényi Gyermek FC 3 1   1    1   7 13    -6  4
6. Szarvasi FC 3 1   0    2   7   6   +1  3
7. Gyomaendrődi FC 3 1   0    2   5   9    -4  3
8. Békéscsabai Jamina SE 3 0   0    3   4    17   -13  0

NŐI FUTSAL NB. 2.
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Budaőrs   13 13   0    0  97   15 +82 39
2. Atomerőmű SE   13   7   4    2  53   29 +24 25
3. MVFC Berettyóújfalu   12   6   3    3  43   23 +20 21
4. Dévaványai SE    13   6   1    6  36   35 +1 18
5. ELTE SE  -1 pont   13   5   2    6  31   23  +8 16 
6. Piliscsabai AFC   13   4   4    5  32   34   -2 16
7. Viadukt SE    14   4   4    6  47   60  -13 16
8. Csorvasi SK  -1 pont   14   2   2  10  32  100  -68  7
9. Kalafa SE   13   2   0  11  25   77  -52   6

10. Wanted Békéscsaba 
Kizárva     0   0   0    0    0     0    0   0
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Megemlékezés

Tiszta szívvel emlékezünk Papp Béla halálának
13. évfordulójára. 

Szerető családja

,,Álmodtál egy jövőt, jót és szépet, 
de a halál kegyetlen volt, mindent összetépett.

Ha Rád gondolunk szemünk tele könnyel, 
amíg élünk, soha nem feledünk el! 
Örök az arcod, nem száll a szavad,

Minden mosolyod, a szívünkben marad!”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre.
Édesanyánkra Hajdu Józsefné Vass Etelkára,

halálának 8. évfordulóján.
Édesapánkra Hajdu Józsefre halálának 1. évfordulóján.

Szerető lányai és családjuk

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Szabó Sándorné Korán Mária 
halálának 10. évfordulójára.

Gyászoló család

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,                                                 
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket.
Szemünkben apró lángok égnek,                                                                
csak csendesen imádkozunk,                                                                               
de utat hagyunk a reménynek,                                                                   
hogy egyszer még találkozunk.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,                                                                   
csak próbálkozunk élni nélküled!”

„Elmentetek egy végtelen hosszú útra, melyből 
visszanézni lehet, de visszajönni soha.
Hazafelé nem építenek utat, de ha mégis lenne egy 
irány mely otthonotok felé mutat, 
Ugye hazajönnétek? Visszahozna a szeretet
letörölnétek arcunkról az értetek hulló könnyeket!”

§
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

Megemlékezés

TANYA ELADÓ
Horgásztó szomszédságába,

kövesút mellett, Dévaványától 200 m-re.

Érd.: 30/525- 6626

KÖZPONTI FŰTÉS ÉS
VÍZVEZETÉK SZERELÉST VÁLLALOK!

Telefon:  06-70/241-8643
(Dévaványa, Széchenyi u. 59.)

Korrekt áron szántóföldet vásárolnék
vagy bérelnék Dévaványa külterületén.

TELEFON: +36-30/413-9875

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.

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

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.

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

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



FIGYELEM! LAPZÁRTA 2020. ÁPRILIS 27., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2020. április 27-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: Május 8.  A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa, Hő-
sök 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.

Tóth Sándor és Tolnai Klaudia Magdaléna lánya
Gréta Rebeka.

Születések:

Sodoku

Sodoku






