Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2020. január 30. napján Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületével
Együttes ülést tartott, melynek keretében elfogadásra került a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2020.
évi költségvetése.
A képviselő-testület 2020. január 30. napján megtartotta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések
elfogadását követően első napirendként került megtárgyalásra és elfogadásra Dévaványa Város Önkormányzat 2020.
évi költségvetése és megalkotásra került az arról szóló rendelet, majd megtárgyalták és elfogadták Dévaványa Város
Önkormányzat középtávú tervét 2020. - 2023. évekre vonatkozóan.
Második napirendként a Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött Hatósági Szerződést vizsgálta felül
és hagyta jóvá a testület.
Harmadik napirendben a DÁMK Óvoda és Bölcsőde Intézményegységbe a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai
jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időpontjáról döntött a testület, melyet az alábbiak szerint határozott meg:
A 2020. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a 2020/2021. óvodai nevelési
évre a szülő/törvényes képviselő személyesen,
2020. április 22-én (szerda) 800-1530 óráig valamint
2020. április 23-án (csütörtök) 800-1530 óráig
írathatja be az 5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17. sz. alatti
óvodai székhelyen.
Negyedik napirendi pont keretén belül az óvoda nyári
zárvatartásáról tárgyalt a testület, így azt 2020. augusztus
10. - 2020. augusztus 21. napja között határozta meg.
Ötödik napirendben a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről döntött a testület, melyet 2020. június 1. - 2020.
augusztus 7. napjáig, valamint 2020. augusztus 24. –
2020. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, munkanapokon 600 – 1730-ig határozott meg.
Hatodik napirendi pontban a testület úgy döntött, hogy
az általános iskolák körzethatár módosítását kezdeményező
javaslattétellel nem kívánnak élni.
Hetedik napirendként módosították a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletet.
Nyolcadik napirendben jóváhagyták a polgármester
2020. évi szabadságolási ütemtervét.
Kilencedik napirendi pontban a 2020. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Gyurkóné Bondár Anna 1.547.368,Ft-os ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizedik napirendben a 2020. évben tervezett szúnyoggyérítési feladatokról hoztak döntést.

Tizenegyedik napirendi pontban a Margaréta Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési engedélyében szereplő, támogató szolgáltatás feladatmutatóját 6000
feladategységre módosították.
Tizenkettedik napirend keretében elfogadásra került az
EURONERGY ZETA Kft.-vel kötendő, Dévaványa, külterület 01610/2 és 01631/36 helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozó „Megállapodás vezetékjog létesítéséhez” megállapodás, valamint az EURONERGY EPSILON Kft.-vel
kötendő, Dévaványa, külterület 01610/2 helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozó „Megállapodás vezetékjog létesítéséhez” megállapodás.
Tizenharmadik napirendben a Járási Startmunka Mintaprogram 2020 tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról hoztak döntést az alábbiak szerint:
1. Mezőgazdasági termékek, kellékanyagok, vetőmagok
beszerzése:
Csaba Jánosné egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa,
Széchenyi u. 28.) bruttó 4.035.552,- Ft
2. Szociális jellegű közfoglalkoztatáshoz szükséges zúzottkő beszerzése:
AGZO-SZITI Kft. (4031 Debrecen, Simonffy u. 4-6.
fsz. 41.) bruttó 4.452.153,- Ft
3. Szociális jellegű közfoglalkoztatáshoz szükséges
hideg aszfalt beszerzése:
FINN ÚT Kft. (1141 Budapest, Álmos vezér köz 5.) bruttó
984.961,- Ft
4. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatáshoz
szükséges varróanyag beszerzése:
Bak Krisztián egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Bem u. 1.)
bruttó 2.857.500,- Ft (AM)
5. Közfoglalkoztatáshoz szükséges védőital beszerzése:
Nagy Gábor egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Zrínyi u. 2.)
bruttó 656.336,- Ft
6. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatáshoz
szükséges építőanyag beszerzése:
AGZO-SZITI Kft. (4031 Debrecen, Simonffy u. 4-6. fsz.
41.) bruttó 13.700.349,- Ft
7. Mezőgazdasági jellegű közfoglalkoztatáshoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése:
Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa,
Móricz Zs. u. 23.) bruttó 2.661.666,- Ft
Tizennegyedik napirendi pontban az „Ultrahang készülék beszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a NovelMedix Zrt. (2120 Dunakeszi, Fóti u. 74/A.)
bruttó 5.299.964,- Ft ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Zárt ülés keretében döntöttek az 5510 Dévaványa, Jégygyár utca 7/1. tetőtér 10. szám alatti bérlakás bérlőkijelöléséről, eredménytelennek nyilvánították a Strandfürdő és
Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó eljárást,
majd irodahelyiség bérbeadása mellett döntöttek.
A cikk folytatódik ••
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Testületi ülésen történt…
Döntést hoztak továbbá részvényesi megkeresés elutasításáról, otthonteremtés helyi támogatását ítélték oda egy esetben, 500.000,- Ft összegben, majd ingatlanok értékesítésre
történő kijelöléséről hoztak határozatot.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2020. február
27. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a
következők:

1. Tájékoztató az önkormányzat fejlesztési elképzelésekről.
2. Beszámoló a 2019. évi kintlévőségek behajtásáról.
3. Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési
tervének elfogadása.
4. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház
intézményegységének beszámolója a könyvtár szakmai
tevékenységéről.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Polgármesteri tájékoztató
A VÉRVÉTELI SZOLGÁLTATÁSRÓL
A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházzal fennálló megállapodásunk alapján, Dévaványán a heti rendszerességű
vérvételi szolgáltatás változatlanul fennmarad.
A megállapodás szerint az önkormányzat a költségek teljes viselésével biztosítja a helyben történő vérvételt a lakosok részére, de személyi változások okán némi eltéréssel jár
az eddig megszokottakhoz képest.
Csatáriné Bereczki Ágnes és Gyurcsik Éva - megköszönve
eddigi kiemelkedő munkájukat - helyett az év elejétől Szücs
Ferencné (Török Erzsébet) veszi a vért Gusztafik Anita segítségével.
A vérvétel a továbbiakban is a keddi, illetve csütörtöki napokon történik (kivéve a házhoz menő vérvételi napokat),
ugyanakkor a rendelés ideje változik, mivel Szücs Ferencné háziorvosi asszisztensi feladatait is változatlanul ellátja.
Ennek megfelelően a vérvétel 430 órától 745 óráig tart, az
eredmények kiadása szintén változatlanul a Szeghalomról
való visszaérkezést követően 1030-1130 óra között van.
Bízunk abban, hogy az átállás akadálytalan lesz.

VÁLTOZÁS A MARGARÉTA
EGYSÉGES SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÉLÉN
Nagy sajnálatunkra el kellett köszönnünk az intézményt és
annak jogelődjeit a megalakulása óta sikerrel vezető Tóth Julianna igazgatónőtől, aki az idén nyugdíjba vonul. A Képviselő-testület nevében is köszönöm Julikának a több évtizedes
megfeszített munkáját, amit az intézmény fennmaradásáért,
fejlesztéséért tett és hogy mindig bátran támaszkodhattunk
szaktudására. Azonban nem köszönünk el tőle teljesen,
hiszen nagyra tartjuk szakmaiságát, tanácsait, illetve a középiskolában oktatóként, a Dévaványa Felemelkedéséért
Alapítványnál pedig a kuratórium elnökeként továbbra is
számítunk aktív munkájára. A munkát tőle Czirják Edit vette át - ő korábban a Békés Megyei Hajnal István Szociális
Szolgáltató Centrum dévaványai telephelyének megbízott
vezetője is volt - akinek sikeres és eredményes munkavégzést
kívánunk.

A NŐGYÓGYÁSZATI
SZAKRENDELÉSRŐL
Az önkormányzat igyekszik megtenni mindent annak
érdekében, hogy a szakrendelések megfelelő körülmények
között tovább szolgálják a város és térsége lakosságát. Ennek érdekében az évet a nőgyógyászati rendelő fejlesztésével kezdtük: 5,3 millió forint értékben beszereztünk egy új,
korszerű, minden igénynek megfelelő ultrahang készüléket,
mely már használatban is van. A készüléknek köszönhetően biztosítható, hogy a rendelés a szokott rendben tovább
folytatódhat a Strandfürdő- és Gyógyászat épületében.

NÉHÁNY SZÓ A VARRODÁRÓL
2020-ban is folytatódnak a közmunkaprogram eddig
megszokott elemei, ahol ebben az évben 127 fő foglalkoztatása valósulhat meg. A közfoglalkoztatás egyik legsikeresebb eleme a startmunka-mintaprogram keretein
belül üzemelő varroda, ahol jelenleg 4 fő tevékenykedik.
A Hajós utcán található telephelyen eddig főként ágyneműhuzatokat, konyhai kiegészítőket, szezonális asztaldíszeket és terítőket, táskákat, illetve a babacsomagokhoz
táskát, takarót varrtak, melyek egy része eladásra, más
része intézeti használatra készült. Termékeik megvásárolhatóak a helyi piacon, közfoglalkoztatási vásárokon,
illetve a Hajós utcai telephelyen is. Az elmúlt években
igyekeztünk a varrodát a szükséges gépekkel felszerelni,
a kiegészítőket beszerezni.
Az idei évtől bővül a profil is, hiszen a tavaszi babacsomagokban már kizárólag az általuk készített textiltermékek kapnak helyet. Kreativitásukat felhasználva
keressük a lehetőségeket, hogy hogyan bővíthetnénk
a babaköszöntő csomagok tartalmát, illetve, hogy
milyen egyéb termékekkel segíthetjük a családokat
Dévaványán.
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Valánszki Róbert
polgármester

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 amenynyiben képviselőként /meghatalmazottként kívánják az adóegyenleg lekérdezés
funkciót használni, ennek feltétele az
adóhatósághoz – 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.
Banki átutalással történő teljesítés esetén a közlemény rovatban elegendő feltüntetni a könyvelési azonosítót.
2020. februárjában a magánszemélyek
kommunális adó, valamint a gépjárműadó csekkjeit az iroda minden adózó
részére kipostázza.
Az iparűzési adó 2020. I. félévi csekkjeit az iroda csak azon adózók részére postázza ki, akik számlanyitásra
nem kötelezettek!
Ha a csekkek február végéig nem érkeznek meg, vagy ha elveszett, megsemmisült, új készpénzátutalási megbízás az
adóirodában igényelhető.
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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 visszautalásáról, 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 2020-ban:
2020. március 15.
2020. I. félévi adó megfizetése
2020. március 31.
talajterhelési díj bevallása, megfizetése
2020. május 31.
iparűzési adó bevallása, megfizetése
2020. szeptember 15.
2020. I. félévi adó megfizetése
2020. 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

DAREH BÁZIS HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Ügyfélszolgálati időpontok:
Helye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
(szerdai napokon 8:00-11:00) február 19., március 4. 18.
Szelektív gyűjtés:
február 26. március 11., 25.

--------Lomtalanítás:-------I-II. körzet 2020. március 2.
(azonos a hétfő és keddi ürítési területekkel)
III-IV. körzet 2020. március 6.
(azonos a szerda és csütörtöki ürítési területekkel)
Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot
reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé,
melyet cégünk díjmentesen szállít el.
Lom: A háztartásokban keletkező nagydarabos hulladékok. Pl. elhasználódott bútorok, elhasználódott használati
tárgyak amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényzetben nem helyezhető el.
Nem kerül elszállításra:
• az építési törmelék • elektromos háztartási eszköz
• gumiabroncs • veszélyes hulladék /akkumulátor, festék,
fáradt olaj, hígító, növény-védőszer stb. • zöldhulladék.
Az elektornikai hulladékok átadhatók szervezett begyűjtéskor a meghirdetett időpontban a kijelölt átvevőhelyen,
továbbá az egyéb nem szállítható hulladékok pedig a települési hulladékgyűjtő udvarban.

-----Elektronikai hulladékgyűjtés:-----

Az akció keretében begyűjtésre kerülő hulladék típusok:
• nagy háztartási gépek /pl.: mosógép, hűtőgép, porszívó stb.
• kis háztartási gépek /pl.: vasaló, kávéfőző, hajszárító,
ventilátor stb.
• számítástechnikai berendezések /pl.: számítógép, telefon,
fénymásoló stb.
• szórakoztató elektronikai cikkek /pl.: tv, rádió, Hi-Fi torony,
magnó stb.
• barkácsgépek /pl.: fúrógép, sarokköszörű, elektromos
fűnyíró stb.
• orvosi berendezés /pl.: vérnyomásmérő stb.
• világítástechnikai berendezések /pl. lámpatestek,
Nem átvehető az E-hulladék, ha az átadásra szánt
berendezések rongált, szétszedett, törmelékes vagy erősen
szennyezett állapotban vannak.
Az átvétel díjmentes, amennyiben a hulladékgyűjtés
a fenti feltételek szerint történik.
A felsorolt háztartási elektronikai hulladékok a lomtalanítás időpontjában nem helyezhetők ki, annak elszállítására
a közszolgáltató nem kötelezett!

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 között
ésminden hónap első szombati napján: 8:00-12:00 között

Telefonszám: 06-30/163-2639
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Dévaványán 2020. február 21-én (péntek)
2020. február 22-én (szombat) 8-16 óra közötti
időpontban az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL UDVARÁN.

A Dévaványai Horgász Egyesület
pályázati tájékoztatója
A Dévaványai Horgász Egyesület sikeres pályázatokat
nyújtott be a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságához a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesületen keresztül.
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett VP.6-19.2.1.-55-5-17 kódszámú Körös-Sárréti
Vidékfejlesztési Egyesület – Civil szervezetek fejlesztése
című felhívás alapján a Dévaványai Horgász Egyesület,
mint támogatást igénylő 1959095132 projekt iratazonosító számú illetve 1915580038 projekt iratazonosító számú
támogatási kérelmeket nyújtott be.
A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság, mint Támogató a 1959095132 projekt iratazonosító számú illetve

1915580038 projekt iratazonosító számú kérelmeket támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Kedvezményezett - Dévaványai Horgász Egyesület – a
1915580038 projekt iratazonosító pályázatra 1.046.950.-Ft
azaz Egymillió-negyvenhatezer-kilencszázötven forint,
illetve a 1959095132 projekt iratazonosító pályázatra
879.329.-Ft azaz Nyolcszázhetvenkilencezer-háromszázhuszonkilenc forint vissza nem térintendő támogatásban
részesül.
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Dévaványai Horgász Egyesület vezetősége

A Dévaványai Vadásztársaság

A Dévaványai Vadásztársaság

közleménye

közleménye

A Vidékfejlesztési Program keretén
belül a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési
Egyesület a VP6-19.2.1.-55-5-17 kódszámú Civil szervezetek fejlesztése című
felhívása alapján a Dévaványai Vadásztársaság 1956849981 projekt azonosító
számon pályázatot nyújtott be, melyet
alkalmasnak minősítettek, így 994.528
forint összegű vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg.
Az elnyert összeg vadásztársaságunk fácán, valamint
fogoly nevelő telepünk kerítésének felújítására fordítjuk.
A kihalás szélén álló fogoly állomány nevelése, repatriálása elengedhetetlen.
Fontos, hogy a telepet körbe vevő kerítés folyamatosan jó állapotban legyen, mert nagy szerepe van a kóbor
kutyák, elszabadult házi állatok, és egyéb szőrmés ragadozók bejutásának megakadályozásában, károkozásuk
visszaszorításában.
Mindemellett az új kerítés szebbé, kulturáltabbá teszi a
telep környezetét.

A Vidékfejlesztési Program keretén
belül a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület a VP6-19.2.1.-55-5-17
kódszámú Civil szervezetek fejlesztése című felhívása alapján a Dévaványai Vadásztársaság 1915619219
projekt azonosító számon pályázatot
nyújtott be, melyet alkalmasnak minősítettek, így 998.886 forint öszszegű vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg.
Az elnyert összeg vadásztársaságunk fácán, valamint
fogoly nevelő telepünk kerítésének felújítására fordítjuk.
A kihalás szélén álló fogoly állomány nevelése, repatriálása elengedhetetlen.
Fontos, hogy a telepet körbe vevő kerítés folyamatosan jó állapotban legyen, mert nagy szerepe van a kóbor
kutyák, elszabadult házi állatok, és egyéb szőrmés ragadozók bejutásának megakadályozásában, károkozásuk
visszaszorításában.
Mindemellett az új kerítés szebbé, kulturáltabbá teszi a
telep környezetét.

Dévaványai Vadásztársaság, Illin József elnök
Dévaványa, 2020. február 6.

Dévaványai Vadásztársaság, Illin József elnök
Dévaványa, 2020. február 6.

TÜDŐSZŰRÉS
VÁLTOZATLAN FELTÉTELEK MELLETT ISMÉT
MŰKÖDIK SZEGHALMON A TÜDŐSZŰRŐ!

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

Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeg- 06 66/371-796-os telefonszámon a 121-es melléken kérhet a Tüdőgondozótól.
halmi Tüdőgondozóba.

Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért
Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szál- Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök
tere 1. (volt polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100lítani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!
as telefonszámon a 129-es melléken.
A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló
Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdőnélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba
kerül (melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és házior- szűrővel történt telefonos egyeztetést követően minden
jelentkezővel telefonon közöljük.
vosi beutaló szükséges.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

MEGSZŰNIK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
IGAZOLVÁNY
Megszűnik 2020. január 1-jével az egyéni vállalkozói
igazolvány, valamint már nem lesz lehetőség új okmány
igénylésére sem. A korábban kiállított és érvénytelené
vált igazolványokat az érintettek legkésőbb 2020. március 1-jéig kötelesek leadni a székhelyük szerinti járási
(kerületi) hivatalban (postai úton vagy személyesen).

A berendezéseket a dévaványai önkormányzat által
biztosított 100 ezer forint támogatás felhasználásával
vásárolta meg a mentőcsoport. A soraiban 43 tagot –
közöttük lovas, kutyás és vízi mentésben jártas szakembert is – számláló egyesület a közelmúltban tartotta
tisztújító közgyűlését, mivel az előző vezetés mandátu-

A változás az egyéni vállakozói tevékenységet nem
érinti, a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a jövőben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja ellátni.
A jogszabályi határidő betartása érdekében kérjük,
hogy mihamarabb, de legkésőbb február 28-ig szíveskedjenek leadni okmányaikat a helyi kormányablakban.
Amennyiben ez nem történik meg, az egyéni vállalkozó
székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnak határozattal kell visszavonnia az igazolványokat.

ÚJABB ESZKÖZÖKKEL GYARAPODOTT
A VIDRA MENTŐCSOPORT
Kereső és mentőkutyák szállítására alkalmas, autóba
épített kutyaboxokkal gyarapodott a Gyomaendrődi járás lakóinak védelmére felesküdött Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület eszköztára.

ma lejárt. A tagság immáron öt esztendőre ismételten
Ambruzs-Szabó Józsefet választotta elnöknek. A Vidra
Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület munkáját továbbra is titkárként segíti dr. Smiri Sándor, a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-helyettese. Az alelnöki
székben Pataki Balázst Rácz Henriett váltotta. Az egyesület tagsága arról is határozott, hogy idén egészségügyi
segítségnyújtói képzés megszervezésére, valamint esővédő ruházat és mentőcsónak beszerzésére fordítja bevételeit.

ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános
Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök
bérlésére. Legyen szó családi, baráti összejövetelekről, ballagásról, lakodalomról vagy bármilyen más jellegű rendezvényről.
Bérelhető eszközök és díjai:
Eszköz megnevezése:
Bérleti díja:
1. Kültéri ,,mobil” szék

250.-/db

2. ,,Bankett” asztal (összecsukható)

1.000.-/db

3. 2x2 méteres sátor

5.000.-/db

4. 5x5 méteres sátor

10.000.-/db

5. Mobil hangtechnika

2.000.-/alkalom

6. Projektor

5000.-/alkalom

7. Vetítővászon

2.000.-/alkalom

8. Mikrofon+kábel

1.000.-/alkalom

9. WiFi-s hangtechnika+mikrofon

10.000.-/alkalom

2

Terem bérlési lehetőség (40m alapterület) 2500.-/óra
(Széchenyi u. 8. múzeum)

Az eszközök bérlésére a DÁMK Művelődés Központ irodájában van lehetőség (Dévaványa, Gyöngy u. 8.), illetve érdeklődni
személyesen vagy az alábbi telefonszámon lehet: 66/483-051.

Dr. Ágoston Sándor képviselő minden hónap első hétfőjén
fogadóórát tart a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben.
Következő alkalommal 2020. március 2-án 16-17 óráig.
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NAGYBÖJTI GONDOLATOK
Február 25-tel, népi nevén Húshagyó Keddel véget ér a farsang,
és Hamvazószerdán, február 26-án
megkezdődik a negyven napos nagyböjt, a bűnbánat ideje, mellyel a kereszténység legnagyobb ünnepére,
Krisztus feltámadására készülünk.
A mai emberek jó része nem tud
mit kezdeni a böjt, böjtölés tényével,
más része elavult, megszüntetett régi
szokásnak tudja, -ezért most, amikor
e szent időt kezdjük Egyházunkban,
szükséges néhány szót beszélnünk
róla.
A nagyböjt a II. Vatikáni Zsinat
előtt (1965 előtt) teljes böjtöt jelentett: Hamvazószerdától Húsvétig
húseledelt, illetve semmi zsírosat
nem fogyasztottak. Régi öregjeink
húshagyó kedden délután hamuval,
homokkal kisikálták az edényeket,
nehogy véletlenül is egy csöppnyi zsír
maradjon rajtuk. A gazdagabb családoknak voltak „böjti edényeik”, melyekkel csak böjtidőben, olajjal, húsmentes ételeket készítettek. (Moldvai
csángómagyarjaink mindezt máig
így gyakorolják!)
A II. Vatikáni Zsinat után az Egyház
enyhített a böjti fegyelmen, amely ma
így alakul: 14-től 60 éves korig kötelező a böjti fegyelmet megtartani a
megkeresztelt katolikus kereszténynek. Hamvazószerda és Nagypéntek
szigorú böjti nap: teljes hústilalom
mellett csak háromszori étkezés engedélyezett, egyszeri jóllakással. A
nagyböjt többi péntekjén hústilalom
van. Sokak összeráncolják homlokukat a böjti fegyelem templomi kihirdetésekor, - túl keménynek, vagy
túlzónak tartják. Ha azonban Egyházunk gyermekei közé számítjuk
magunkat, akkor el kell fogadnunk
azt, amit az Anyaszentegyház második parancsolatba foglal: „ A pénteki
bűnbánati napokat és a parancsolt
böjtöket tartsd meg!” Tehát aki megszegi a böjti fegyelmet, áthágja az
egyház parancsát, tehát bűnt követ
el. Lehet ezt latolgatni, -de ha a régi,
1965 előtti böjti fegyelmet nézzük,

akkor azt láthatjuk, hogy nagyban
lazult ez a parancsolat, -megtartása
igazán csak a jó elhatározás dolga.
Mindezek fényében feltehetjük a
kérdést: mégis, mi szükség van a
böjtre? Többféle választ kaphatunk
a kérdésre. Mondhatjuk azt is, hogy

káros szenvedélyeinkről való lemondással, önmegtartóztatással. Tehát a
böjt nem csupán hústilalmat jelent,
hanem valami olyasmiről való lemondást, ami kedves, vagy mihez
szinte már bűnös módon ragaszkodom.

Jézus nemcsak a lelkünkre, hanem
a testi épségünkre, egészségünkre is
odafigyel. Ma sok szakember javasolja a télvégi, tavaszi salaktalanító, zsírtalanító kúrát, amellyel a téli egyoldalú táplálkozástól ellanyhult, „tavaszi
fáradtságot” szenvedő szervezetünket
próbálhatjuk fölrázni. Éppen ezért,
új jelenség, hogy hívők és nem-hívők egyaránt vállalják a „régi” böjtöt,
azaz a negyven napos teljes hús és
zsírmentességet. Így is tekinthetjük a
böjtöt.
De természetesen a böjt lelki oldala
az, amit nekünk, keresztényeknek tekintenünk kell. A böjt mindig áldozatot, lemondást jelen. Áldozatot, amit
Istenért vállalok. Lemondást, amit
azért gyakorlok, hogy megmutassam Istennek: nemcsak kérni tudok
tőle, hanem időnként én is nyújtok
valamit. Éppen ezért a böjtnek igazi
lemondásnak kell lennie. Egy vegetariánus vagy húsundorban szenvedő
ember olyasmivel böjtöljön, ami számára kedves, hisz neki a hústilalom
nyilván nem probléma. Böjtölhetünk
édességről, dohányzásról, kávézásról,

Ugyanakkor a böjt a bűnbánat ideje
is. Ezért kéri az Egyház, hogy a nagyböjt során a hangos mulatságokon,
megkésett farsangi bálokon keresztény ember ne vegyen részt. Illetlen
dolog azokon a napokon mulatozni,
amikor az Egyház Jézus Krisztus értünk vállalt kínszenvedéséről emlékezik meg.
A nagyböjt egyik legfontosabb része a húsvétra való szentgyónásunk
elvégzése, mint a bűnbánat legtökéletesebb, Jézustól elrendelt szentségi
formája. Igyekezzünk a böjt során a
szentgyónást elvégezni, különösen,
ha már évek, évtizedek kimaradtak
gyónás nélkül.
Mindezek fényében bűnbánó,
imádságos lelkülettel kezdjük meg az
idei nagyböjtöt. Imádságaink, böjti
önmegtagadásunk szolgáljon lelkünk
megújulására és arra, hogy ez a negyven nap méltó módon készítsen föl
bennünket a Húsvét szép ünnepére!
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Czank Gábor,
plébános

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT ÜNNEPELTÜK JANUÁR 22-ÉN
E jeles napot 1989. óta ünnepeljük hazánkban január 22-én, ugyanis Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Ezek a
megemlékezések évről-évre alkalmat adnak, hogy hagyományainkat ne engedjük feledésbe merülni, nemzeti identitásunkat, gyökereinket megerősítsük önmagunkban és környezetünkben, hogy szellemi és tárgyi
kultúránkat felmutassuk a felnövekvő generációknak
és tovább is adhassuk számukra.

ápolását a településen, több helyi civilszervezetben
végez önkéntes munkát, így például a Dévaványai
Sportegyesületben, a Dévaványai Vadásztársaságnál,
mindezek mellett pedig a Dévaványai Múzeumbarátok Körének tagja.

A rendezvényre a kulturális szférában dolgozók
kaptak meghívást, akiket Valánszki Róbert polgármester úr köszöntött és a Ványai Ambrus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei örvendeztettek meg zenei kultúránk gyöngyszemeivel.
Az ünnepséghez kapcsolódva Dévaványa Város Önkormányzata kétévente elismerő címben részesíthet
olyan a település közművelődési, közgyűjteményi
intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan
munkát végző dolgozót, vagy más személyt, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős
mértékben segítette az intézményben folyó szakmai
munkát, az intézményi célok eredményes megvalósítását. A 2020. évben Papné Auer Ildikót, a Dévaványai Általános Művelődési Központ gazdasági vezetőjének ítélte oda a Képviselő-testület a ,,Dévaványa
Kultúrájáért” elismerő címet.

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház művelődésszervező dolgozói

Papné Auer Ildikó 1974. január 2-án, Gyomaendrődön született, általános iskolai tanulmányait Dévaványán végezte, majd a Békéscsabai Széchenyi István
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiumában érettségizett 1992-ben. 1993ban kötött házasságot Pap Tibor vállalkozóval, majd
1998-ban megszületett Tibike, 2000-ben Ákos fiuk.
1992-ben az akkori Nagyközségi Önkormányzathoz
került, majd 1994-től a Dévaványai Általános Művelődési Központban dolgozik gazdasági vezetőként.
Mindeközben a Pénzügyi és Számviteli Főiskola közgazdász szakos hallgatója volt, ahol 1998-ban szerzett diplomát, 2018-ban közművelődési szakember
felsőfokú OKJ végzettséget szerzett. Közművelődési
területen közvetve dolgozik, a Dévaványai Általános
Művelődési Központ pénzügyi, gazdasági ügyeit intézi, segíti a közművelődési, oktatási feladatokat, megteremti és biztosítja az anyagi lehetőségeket, hátteret.
Mindig fontosnak tartotta a színvonalas kulturális élet

Papné Auer Ildikónak ezúton is kívánunk további
sikeres és eredményes munkát, mindehhez pedig
jó egészséget!

•••••••
Csoda
Ősz van, benne te sétálsz,
új avaron fanyar illat,
zsenge bakok puha fényben
hozzád mérik a léptük.
Elkésett meteorlob
pille időre mutat még
s öl meleg, édes örömmel
hozzám bújik az álom.

Csordultig veled
Röptetsz? röpülj! a küllőző egek –
Elringatsz? ringj! a lenge tengerek –
Megrengetsz? rengj! a születő hegyek –
Világ? világom! csordultig veled!
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Szarka István versei

Minden család életében az egyik legfontosabb kérdés a
bölcsődei elhelyezés megoldása. A városunkban
2019. szeptembere óta egy új, modern, 3 csoportos
bölcsőde fogadja a kisgyermekeket.
Az anyukák többsége minél előbb szeretne újra elhelyezkedni, vagy visszatérni régi munkahelyére.

2020. április 22. (szerda)
reggel 8 órától, délután 15.30 óráig.
2020. április 23. (csütörtök)
reggel 8 órától, délután 15.30 óráig.
Beiratkozás helye: Gólyahír bölcsőde Dévaványa,
Hunyadi utca 17. (az intézmény székhelye)
A beiratkozáshoz a szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, TAJ
kártya, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló
hatósági igazolvány.
Szeretettel várjuk a kedves szülőket.
2020. augusztus 31-ig a 3. életévét betöltött kisgyermeket kötelező beíratni.
Azokat a kisgyermekeket akik 2020. december 31-ig
töltik 3. évüket szeretettel várjuk beíratni!

A többgyerekes családoknak is nagy segítséget jelent,
hogy a bölcsődei ellátás már a gyed mellett is igényelhető, így a szülőnek elég hamar lehetősége nyílik
visszatérni a munka világába. Minden 3 éves kor alatti
gyermek járhat bölcsődébe, kivételek persze léteznek,
erről jogszabály rendelkezik.
A bölcsődei beiratkozáshoz szükség van:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatára,
• a gyermek TAJ kártyájára,
• a gyermek és a szülő lakcímkártyájára,
• a bölcsődébe a gyermek oltási könyve is szükséges.
A diétás igényű gyermeknek csak szakorvosi javaslattal tudunk speciális étrendet biztosítani.
Szeretnénk megköszönni a Frézia virágboltnak
a Gólyahír bölcsődének felajánlott virághagymákat,
mellyel szépíthetjük a bölcsőde környezetét!
Köszönjük továbbá a gyümölcs felajánlásokat
Dévaványa lakosainak és az ezt kezdeményező
Kossuth utcai zöldséges vállakozásnak.
Bakó Bernadett intézményvezető,
óvónénik, kisgyermeknevelők

Ovi kukk- bölcsi kukk!
Óvodák, bölcsődék nyílt napjai
Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük
óvodás lesz. Az óvodai beíratás előtt
örömmel nyitjuk meg intézményeink kapuját ahová szeretettel várunk
és hívunk minden kedves érdeklődő
szülőt és leendő óvodás gyermekeket. Látogassanak el hozzánk, hogy
személyesen is bepillanthassanak
az óvodai életbe megismerhessék
az óvodai csoportjainkban dolgozó
óvónéniket, dajkanéniket.
Az óvodák nyílt napjainak
időpontjai:

2020. február 19. szerda
Kossuth utcai Napsugár óvóda
16.30 órától,
2020. március 4. szerda
Hajós utcai Szivárvány óvoda
16 órától,
2020. március 11. szerda
Eötvös utcai Tündérkert óvoda
15.30 órától.
Gólyahír bölcsőde nyílt napja:
2020. március 18. szerda 16 órától.
Szeretettel várjuk önöket: óvónénik,
kisgyermeknevelők, dajka nénik.
Bakó Bernadett Intézményvezető
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PÓTSZILVESZTERI BÁL AZ ÓVODÁS ÉS BÖLCSŐDÉS GYERMEKEKÉRT!
XIV. Óvodai Alapítványi Bálunkat
rendeztük meg Dévaványán!
2020-ban is népszerű volt rendezvényünk, nagy létszámban
tisztelték meg bálunkat vendégeink! Igyekeztünk – a korábbi
évekhez hűen – színvonalasan vendégül látni a bálunkon résztvevőket. Nemcsak a támogatók, hanem a szülők is hozzájárultak az alapítványi rendezvény sikeréhez: számos tombolatárgy
felajánlásával, támogatójegy vásárlással. Az intézmény vezetője
Bakó Bernadett köszöntötte a népes vendégsereget.
Az óvó nénik gyerekszáj produkciójával kezdődött el a báli
műsor. Ezután Zsombok Réka bűvölte el a közönséget csodálatos
hangjával és tehetségével.
Őt Molnár Szabolcs mentalista bűvész káprázatos előadása
követte, mely interaktív jellegével és szemet kápráztató mutatványaival elvarázsolta az elmét és megmosolyogtatta az arcokat.
Majd a finom vacsora elfogyasztása után hirtelen megtelt a
táncparkett. A meglepetések sora itt még nem ért véget! 21 óra
előtt megérkezett Bunyós Pityu, aki mulatós mixeivel táncra invitálta a közönséget. A tombolasorsolás éjfél után kezdődött, melyen nagyon sok tombolatárgy talált gazdára.
Ezután finom hidegtálak és saláták fogyasztásával pótolhatták
energiájukat az elfáradt táncosok.
Hajnalig tartó tánc és vidámság jellemezte a bált. Az előadóművészeket Nagy Ferenc vállalkozó hívta meg mindenki szórakoztatására.

A fődíjat Szűcs Tibor vállalkozó ajánlotta fel.
A zenéről a Capucchino Partyzenekar gondoskodott.
A kitűnő ételeket a kisújszállási Horváth Kert Vendéglő csapata készítette és szolgálta fel – mindannyiunk megelégedésére.
A dekorációban Bak Krisztián Méteráru üzlete volt segítségünkre. Az italról Kónya István - Bora-Ital nagykereskedés gondoskodott. Sós süteményt a Nagy és Társai Bt. ajánlott fel.
Az est teljes bevétele a „Hétszínvirág” Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért számláját gyarapította.
Köszönjük Dévaványa Város Önkormányzatának, hogy az est
folyamán rendelkezésünkre bocsátotta a 17 fős kisbuszát, mely
a vendégek el- és hazaszállításáról gondoskodott. Ezúton ragadjuk meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk a támogatásért
minden kedves dévaványai és nem helyi lakosnak, aki bármilyen
formában segítette az alapítványi est sikerét!
Köszönjük vendégeinknek, hogy jelenlétükkel emelték az est
fényét és a bál fantasztikus hangulatát megalapozták. Táncból,
jókedvből az idén sem volt hiány.
Kiemelt Támogatóink: Nagy Ferenc, Szűcs Tibor, Agrodéva
Kft., Földesi Ferenc.
S köszönjük szépen mindazoknak, akik hoztak tombola tárgyat, de diszkréten név nélkül tették azt.
Az Alapítvány Kuratóriuma nevében
Dékányné Kőszegi Anna óvodapedagógus, kuratóriumi elnök

Támogatóink:
Adameczné Ladányi
Viktória
Agárdi Fanni
Agárdi Zoltán
AgroDéva Kft.
Ambruzsné Ignácz Ildikó
Bak Krisztián
Bakos Balázs
Balogh Gyula
Baloghné Berényi
Erzsébet
Baloghné Urbán Eszter
Brakszatóriszné Seres Margit
Bárczi Botond
Barta János
Bartha Ágnes
Béniné Szűcs Ilona
Berczi Sándor
Berczi Sándorné
Bereczki Alexandra
Bereczki Andrásné
Bereczki Edit
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
Biri Mihályné
Biri Szilvia
Bodóné Pocsai Erika
Bódi Krisztián Edmund

Bogya Lajos
Bogya Mária
Botosné Mile Edit
Czirják István
Czirjákné Dékány
Györgyi
Csekő Beáta
Csontos József
DÁMK
Darnai Péter
Darvasi Bernadett
Darvasi István
Deák Enikő
Dékányné Kőszegi Anna
Diós Éva
Dobák András
Dobák Andrásné
Dr. Szitás László
Epres Bernadett
Fazekas Gyuláné
Fehér Mihályné
Fehér Miklósné
Fehérné Gyuricza Terézia
Feke Ilona
Flack Zoltán
Fodor Erika
Fodor Istvánné
Földesi Ferenc

Földi Levente
Földi Imre
Furka Franciska
Fülemenné Nagy Katalin
Füzi Gábor
Füzi Gáborné
Galgóczi László
Galgócziné Barta Katalin
Galgóczy- Földi Katalin
Giriczné Gyányi Mária
Greksa Ildikó
Gusztafik Anita
Haba Julianna
Halasi Terézia
Harsányi Péter
Hermeczi Hajnalka
Horváth Izabella
Ignácz Lászlóné
Janó Ágnes
Janó Gizella
Janó Istvánné
Juliska Erika
Kovácsné Czakó Mária
Katona-Korán Ágnes
Kató-Pocsai Gyöngyi
Kató Endre
Kecse Marianna
Kiss Attila

Kiss Károlyné
Kiss - Murányi Nóra
Kónya Dávid
Kónya István
Korán György
Korán Györgyné
Kotálikné Diós Szilvia
Kovács - Csillag Réka
Kovács Józsefné
Kovács Mihályné
Kovács Mónika
Kürti Kálmánné
Laskai Ferenc
Laskai János
Laskai Jánosné
Lengyel László
Máji Brigitta
Malomsoki Linda
Meizner Mariann
Micskei Dóra
Mile Lajos
Misotáné Gyülvészi Erika
Molnár Tünde
Nácsa Alexandra
Nagy Edit
Nagy és Társai Bt.
Nagy Ferenc
Nagy Gábor
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Nagy Olivér
Nagyné Bereczki Ágnes
Nagyné Bucsi Erika
Nagyné Szabó Ildikó
Nagy-Tari Erika
Nemes István
Nyíri Bence
Nyíri Tünde
Nyúzó Ildikó
Nyúzó Lajosné
Nyúzó Marietta
Olaszné Molnár Hajnalka
Orbán Ildikó
Papp Csaba
Papp Elek
Peredi Éva
Pesztránszki Rita
Rudokász Dia
Salánki Dóra
Salánki Gyula
Sándor Angéla
Sántáné Nagy Erzsébet
Simon Alexandra
Simon Krisztina
Sipos Ágnes
Sípos Alexandra
Somogyi András
Sutyinszkiné Szatmári Krisztina

Szabó Lajos
Szabóné Zsombok Anita
Szalay Ágnes
Szarkáné Hajdú Gabriella
Szenteszki Milán
Szűcs Krisztina
Szűcs Tibor
Szűcsné Horváth Margit
Takács Nóra
Tímár Jolán
Tóth Ildikó
Tóthné Bere Mária
Valach Gábor
Valánszki Róbert
Ványai Ambrus
Általános Iskola
Varsóczi Ignác
Váradi Anna
Vassné Csontos Etelka
Vass Károly
VIDRA Mentőcsoport
Zeller Anita
Zrenáné Nagy Ilona
Zsombok Ágnes
Zsombok Albertné
Zsombok Henrietta

CSEPP GONDOLATOK
Óvó nénik, óvodai élet-gyerekszemmel,
gyerekszájjal
Az óvó nénik munkája sokrétű... anyapótlók vagyunk....
Mert hát amikor reggel körbenézünk s feltesszük a kérdést: Gyerekek, ki hiányzik? Erre gyakran ez a válasz:
- Nekem anya!
De egyszerre vagyunk diagnoszták, ápolók, ebéd után
aneszteziológusok... Bármikor bárkit elaltatunk... fejlesztők vagyunk, színészek, dekoratőrök, létrán ingadozó akrobaták...ölünkben gyakran egyszerre 4 gyerekkel
zsonglőrködünk... mesemondók, többnyire varázslók, királylányok, néha tündérek. Bár mindenhatóságban a dajka
nénik viszik a prímet.. - esik az eső! Nem baj majd a dajka
néni felszárítja!
S a gyerekek gyakran őszintén meglepődnek ha kiderül,
mik is vagyunk valójában... Óvó néni te lány vagy?
A sok figyelemért cserébe ők is figyelnek ránk, emlékeztetnek a napi háromszori étkezés fontosságára...
- Ha nem eszel óvó néni akkor nem lesz belőled nagylány!
Kérdezünk, felelünk, magyarázunk.... A századik kérdés
után is csak cseppnyi vérnyomás ingadozással reagálva válaszolunk. Mert ez a dolgunk. Ez is.
Kesztyűbe dudálásra való felbujtás közben is nyugodtan
vesszük tudomásul, ha ezzel már elkéstünk..... – óvó néni én
már tudok kesztyűbe dudálni, a tesóm megtanított!
A gyerekeknek mindenről van véleményük, és ezt gyakran meg is osztják velünk.
- Óvó néni, ha majd mindenkit hazavittek, akkor végre
elkezdesz dolgozni?
Persze, mert felnőttek vagyunk....vagy nem?... – óvó néni
majd ha kicsit nagyobb leszel, te is elmehetsz dolgozni!
Óvó néni te kocsival jöttél? Hogyhogy? megengedte az
anyukád?
Fotóművészek is vagyunk... De gyakran fotómodellek...
– óvó néni mosolyogj, lefotózlak! Na most pedig megnézzük,
mi lett belőled!
Fodrászkodunk, de ezt sokszor visszakapjuk. Frizura,
smink szolgáltatás a nap bármely szakában elérhető a város összes óvodájában. – na óvó néni tartsd a szád, most
kirózsázlak! Nézd meg magad milyen gyönyörű lettél... S persze ruházkodunk is: óvó néni veszek neked egy szép rongyos
ruhát!...
S gavallér fiúcskáink bókjainak még igazán hihetünk:
óvó néni, ha ebben a ruhában bulizol, biztos rád cuppannak a fiúk...

S nem csak öltözünk, öltöztetünk is... segítesz óvó néni?
én ehhez a nadrághoz nem értek...
És eztán jön a családtervezés... ..a mai gyerekek felvilágosultak – óvó néni most pedig beszórlak babaszülető porral... Hogy ettől megrémülnénk? Dehogy, hiszen mi még
a gólyában hiszünk...meg az apukákban... Hogy bármilyen
helyzetben megőrzik hidegvérüket – Apa képzeld... mondta
a csepp lány az édesapjának: - a Bálintnak pont olyan a kukija mint a tiéd! Pontosan olyan!
Ezek után már nem is olyan nagy dolog bevallani eztazt... – Óvó néni az én apukám már felnőtt, de még fejlődik...
A gyerekek olyan kedvesen vigasztalják egymást... megérzik ha a másik szomorkodik... - Ne búsulj, majd valaki
szül neked egy kistestvért...
És odafigyelnek egymásra. – Miért vették ki Dávid manduláját? Majd visszateszik, ugye?
De hát gyakran a pletyka csapdájába esnek, s elferdített
információk terjengenek a csoportszoba falai közt: Dávidnak kivették a begyét!
A gyerekeket érdeklik a társadalmi problémák, tisztában
vannak a mai fizetések értéktelenségével... csepp lányka talált egy 500ast egy szék alatt - óvó néni egy anyuka itt hagyta
a fizetését!
És a nemesfémek piacáról is megvan a véleményük: - Az
arany az nagyon drága. Azt nem lehet venni, azt lopni kell.
És hát az iskola is oly közel van - tudod óvó néni én a
roncstelepi iskolába járok majd...
De most még tél van... Bár jönne már a tavasz... – gyerekek mit várunk már olyan nagyon?... kérdezzük... – az ebédet, ugye óvó néni?
Mik vagyunk még? Rendezvényszervezők... Gyakran látogatnak el hozzánk a méhészek, ilyenkor persze a kóstoló
a legjobb rész. Ragadunk, ragaszkodunk... – óvó néni ugye
hogy itt voltak cukrosbácsik?
Az egész napos zsongás után azért jól esik csendesedni...
– óvó néni most jön a regisztrálás?
De persze hogy relaxálni szeretne.. Mert elfáradt... Mert
elfáradtunk.
Szabunk, varrunk, papírozunk, becseskedünk, intézkedünk, kiszámolunk, beszámolunk, portfóliót írunk, de még
a kihült kávénkat kortyolva is azt gondoljuk hogy megéri.
Értük megéri. - Óvó néni úgy hiányoztál! Ne menjél többet
szabadságra!
És amikor arról beszélgetünk, ki mire vágyik, mi az álma,
akkor az egyik csepp nagy bölcsen megállapítja. :
- Akkor neked valóra vált az álmod! Óvó néni lettél!
Igen, valóra vált. Nem könnyű, de annál csodálatosabb.
Ezek vagyunk mi, ÓVÓ NÉNIK.
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Giriczné Gyányi Mária

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
VERSENY-IDŐSZAK FOLYTATÓDIK –
VIZSGAIDŐSZAK KEZDŐDIK

A vizsga sikeressége jogosítja fel tanulóinkat a tanulószerződés
megkötésére, mely keretében készülnek a való életben, külső
gyakorlati helyeken szakmájuk minden fogásának elsajátítására.

A nagy sikerű fodrász gyakorlati versenymegmérettetések után
a minden évben megrendezésre kerülő SZKTV-n vesznek részt
iskolánk végzősei. Magyarország legnagyobb szakképzési erőpróbáját a Szakma Kiváló Tanulója Versenyét a Kereskedelmi
és Iparkamara szervezi.

Az április a belső próba-vizsgák hónapja. A 10. és 11. évfolyamosok köztes vizsgákat tesznek saját szakmájukból, előkészítve a végső, záró számadások addig elsajátított tananyagrészeit. Sok esetben a tanulók számára nem az egyes, témazáró
dolgozatok vagy félévi, év végi megmérettetések okozzák a legnagyobb gondot, hanem az, amikor több tantárgy és több évfolyam anyagát kell integrálni egy-egy kérdést megválaszolva,
ezek összessége átfogja egy szakma minden szakterületét.
A 11. szakközépiskolások, 12. és 14. évfolyamos szakgimnazisták pedig az írásbeli, szóbeli és gyakorlati részeket próbálják
el, vizsga-hű környezetben és szituációban, akár a szakmai vizsga, akár az érettségi tekintetében.
Májustól indul az igazi nagy megmérettetés: a hónapban az
írásbeli, majd júniusban a gyakorlati és szóbeli vizsgarészekkel.
A szorgalmas, kitartó felkészülés meghozza gyümölcsét.
E mellett azonban természetes, hogy a kikapcsolódás, szabad
idő, sport is jelen van minden napjainkban.
„Amikor jól esik”… mottóval egy esős, borongós napon kollégistáink azért ragyogóan érezték magukat. Gyümölcssalátát
készítettek, amit egy jó hangulatú sport délután után közösen
fogyasztottak el.

Minden évben rendszeresen részt vesznek végzős diákjaink
ezeken a megmérettetéseken, amelyeknek nem kicsi a tétje: az
országos továbbjutás mellett a vetélkedés írásbeli fordulóján elért eredmény akár az év végi záró szakmai vizsga írásbeli részét
is kiválthatja.
Az eladó szakmában Földi Zoltán igazgatóhelyettes készítette
fel a diákokat, Bogya Mária, Litauszki Anikó és Váradi Tibor
közreműködésével.
Ők 2020. január 14-én vettek részt Békéscsabán az SZKTV
elődöntőjén. Békés megye 35 versenyzőjéből három tanuló:
Gódi Gábor Károly, Rafael Erika Fanni és Szarka Roxána képviselte iskolánkat az írásbeli megmérettetésen.
A feladatok összeállítása komplex volt, amely átfogta az eladó
képzés teljes tananyagát. Így számot kellett adni az élelmiszer- és
vegyiáru, a ruházati és a műszaki áruismeret mellett az eladástani
és a kereskedelmi ismeretekből. Az elméleti ismeretek mellett a
gyakorlati ismeretekre is szükség volt ahhoz, hogy jó eredményt
érjen el valaki a tanulóink által közepesnek ítélt feladatsoron. Bízunk abban, hogy lesz továbbjutó tanulók, de a részvétel biztos,
hogy segítette a versenyzők szakmai vizsgára való felkészülését.
A fodrászok felkészítőikkel, Gellai Katalinnal és Dr. Laczóné
Kiss Ágotával utaztak az elődöntőre 2020. január 9-én. Iskolánkat mind az 5 végzős tanuló képviselte: Csordás Virág Noémi,
Malomsoki Naomi Rella, Nagy Adrienn, Ozsváth Virág, Szilágyi
Fanni.
A feladatok igen nehéznek bizonyultak, mert tananyagon kívüli ismereteket is tartalmaztak a kérdések. A diákok nagyon sokat
készültek a versenyre, bízunk a középdöntőbe jutásban, izgalommal várjuk az eredményeket.
A versenyidőszak tehát folytatódik, a vizsgaidőszak viszont
ezzel párhuzamosan teljes gőzzel indul.
Februárban a legújabb vizsgafajtát, az ún. mellék-szakképesítés vizsgát szervezzük meg férfi fodrász, borbély és pincér
szakmában.
A hónap folyamán mindkét képesítésben próba-vizsgákon
„edződnek” a tanulók az igazi megmérettetésre, melyben a borbély szakmát gyakorlati és írásbeli számonkéréssel, míg a pincért
gyakorlati és szóbeli során szerezhetik meg a diákok a Kormányhivatal által kijelölt vizsgabizottság előtt.

Takács Erika fitnesz instruktor már sokszor látogatott el iskolánkba, s mozgatta meg diákjainkat. Ez úton is szeretnénk
Neki köszönetet mondani áldozatos elhivatottságáért!
A mozgás és sport mellett számos szakköri és versenyfelkészítő foglalkozásra kerül sor a tavasz folyamán.
Az „Ess neki, fesse ki…” KifestŐ szakkör Váradi Tibor
irányításával a szakrajz, festés, díszítés világába vezeti be diákjainkat, hiszen minden szakmánkban jelen van a kézművesség,
kézügyesség, kreativitás.
Ugyanezen céllal dolgoznak a „Kreatív szakkör” tagjai. Molnár Tündével akár mandalafestés, illatkosárka készítés, akár a
tavaszi szín-, íz- és illatvilág elővarázslása közben ismerkednek
meg önmagukkal, igyekszenek minél magasabb ön- és szakmai
ismeret szintjére eljutni. Ahogyan a versenyfelkészítés jegyében
is a különböző díszek, díszítések elkészítését gyakorolják az érdeklődők Gellai Katalin és dr. Laczóné Kiss Ágota vezetésével.
Várnai Zseni gondolati szolgáljanak mindannyiunk mottójául
e munkás, szép időszakra:

Mindkét bizonyítványt az érettségi megszerzése után vehetik
kézbe majd végzősök, hiszen mindenki ágazati érettségi tárgyat
választva fog vizsgázni. Vagyis a felkészülés nem marad abba
februárban, folytatódik a május-júniusi vizsgaidőszakig.
Márciusban kilencedikeseinken a sor a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megrendezésében sorra kerülő szintvizsgákon: eladó, pincér és számítógép szerelő szakmákban.
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„Csak élni, élni emberek!
Időnk oly gyorsan elpereg,
egy perc csupán az élet…
de ez perc lehet csodás,
teremtő munka, alkotás,
amely megőriz téged.”

KÓTA-DÍJ

A Dévaványai Folkműhely Egyesület
pályázati tájékoztatója
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület a VP6-19.2.1.-55-5-17
kódszámú Civil szervezetek fejlesztése című felhívása
alapján a Dévaványai Folkműhely Egyesület benyújtott pályázatát támogatásra alkalmasnak minősítette, és
232.331 Ft támogatást ítélt meg. Az eredményes pályázat
által beszerzett eszközök hozzásegítenek bennünket a további céljaink, elképzeléseink megvalósításához, rendezvényeink, programjaink színvonalas lebonyolításához.

ÉVFORDULÓS SAROK
Kedves Olvasóink!

2020. január 26-án a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium nagytermében tartotta idei díjátadó
ünnepségét a KÓTA. A kórus- és népzenei élet
képviselőinek a Magyar Kultúra Napja alkalmából nyújtotta át a kitüntetést, melyet a díj 2004-es
megalapítása óta a szövetség Művészeti Bizottsága
javaslatai alapján ítél oda a szervezet. A KÓTA-díjakat számos különböző kategóriában osztják ki, melyet a díjazottak, kiemelkedő eredménnyel végzett
művészi munka és a közösségért végzett áldozatos
tevékenységük elismerésére vehetnek át. Személyemet a Népzenekultúra ápolásáért, rendezvényszervezésért, és országos eredményeket elért növendékeim számára való átörökítésért ítélték méltónak
a díjazásra. Nagyon hálás vagyok elsősorban Isten
kegyelmének, valamint feleségemnek és a Dévaványai Folkműhely Egyesület tagjainak, akikkel
közös munkánk gyümölcsének is tekintem ezt az
elismerést. Szeretnék továbbá köszönetet mondani
mindenkinek, akik eddigi munkámban segítettek,
támogattak.
Erdei Attila

E hónap egyik világhíres szülöttje Munkácsy Mihály (1844.
február 20.), a 19.század második felének kiemelkedő festője.
Nehéz gyermekkora, szüleinek
elvesztése és saját betegsége mély
nyomokat hagyott lelkivilágában.
A festészet titkaiba először egy
vándorfestő vezette be. Kirobbanó tehetsége korán megnyilvánult. Első sikerét az Ásító inas
című képével szerezte, majd a siralomház cíművel, Párizsban aranyérmet nyert. Ettől kezdve egymás után készültek remek festményei, melyekkel világszerte ismertté vált.
Mivel gyermekkorának néhány évét Békéscsabán töltötte
ezért a békéscsabai múzeum tiszteletből felvette nevét.
Látogassanak el március 28-án Debrecenbe a
Déri Múzeumba és gyönyörkedjenek Munkácsy
Mihály
festményeiben.
További információk az
utolsó oldalon.
Ajánlom még olvasásra:
Dallos Sándor – Aranyecset és a Nap szerelmese
című könyveit, melyből
jobban megismerhetik híres festőnk Munkácsy Mihály életét és művészetét.
Váradi Andrásné

Dévaványai Hírlap - 15. oldal

‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ
Januárban indított rovatainkban – Emlékezzünk elődeinkről – Ezt olvastuk a Dévaványai Hírlapban - helyi nevezetes személyek, Dévaványa történetének kiemelkedő,
közismert alakjairól írunk rövid ismertetést, valamint a
Hírlap régebbi, mindig aktuális hónapban megjelenő számaiból válogatunk, idézünk.

Emlékezzünk elődeinkről
1912. február 11-én született
a múzeumalapító, dr. Bereczki Imre.
Saját visszaemlékezésének részletével
emlékezünk rá.
„Mint minden szántóvető ember gyereke,
én is kivettem részemet óvodás koromban
a családi munkából:
lóőrzés, tengerifosztás,
vízhordás. Az édesanyámtól varrást tanuló eladó lányoktól sok
nótát hallottam, némelyiket – éppúgy, mint az
akkor divatos katonanótákat – meg is tanultam. A hozzánk
beszállásolt „polyák” katonákéból is.
Házunk születésem előtt fél évvel – 1911-ben – épült.
Az ágyak kétoldalt állottak a „ház”-ban. Előttük kétoldalt tölgyfa karszékek, a kemence mellett a padka előtt
gyalogszékek. Itt van belőlük pár a raktárban. Az ablakokon vaspálca. A tölgyfa székeket dédszüleimtől örököltük.
A ház balsarkában volt az evőasztal, kétoldalt fenyőfalócával. Négy díszes eperfaszék elől az ablaknál.
Nem tudom, hogy a szövésfonás eszközeit nagyapám, II.
Bereczki Imre készítette-e, csak azt, hogy a díszes eperfaszékeket igen, Szépanyám I. Bereczki Imréné Séllei Zsuzsanna
ládája és karszékje a „kisház”-ban állott. Hat tányérjába
díszes kalligrafikus betűkkel belepingálta a készítő fazekas
szépanyám nevét és az évszámot: Séllei Zsuzsanna 1880.
(…)
Elemista koromban jószágot őriztem, szürü-n dolgoztam, lyukkaparó voltam a rostálásnál, ugarolás alkalmával
lovat hajtottam, állati terméket hordtam haza a tanyáról.
(…) Érettségi után a debreceni egyetem bölcsészeti karára
iratkoztam be. Az egyetem a református kollégium épületében volt. Mindjárt az első napokban meglepve tapasztaltam, hogy Debrecenben múzeum is van. Még az egyetemi
beiratkozás előtt beiratkoztam a múzeum épületében lévő
közművelődési könyvtárba. (…) Vasárnap délelőttönként

az ingyenes nyitásokat látogattam. Harmadéves koromban Ecsedi István múzeumigazgatónak a jószág teleltetésére vonatkozó adatokat gyűjtöttem. (…) Nyári szünidőben Ványán a községháza denevérjárta padlásán az oda
felhordott irattári anyagból válogattam ki a történelmi
értékűeket. A bennük talált adatokra rákérdeztem a nagyapámmal egyidős öregektől. /Most már nem tilthatta meg
Édesapám./ A Dévaványai Hírlap c. helyi sajtótermék számára néhány helytörténeti anekdotát és ilyen vonatkozású
verset adtam. (…)
1939. februárjában a fővárosba kerültem átképző tanfolyamra. Megismerkedtem Győrffy Lajos túrkevei főjegyző
Győrffy István néprajzprofesszorral. (…) Ajánlotta, hogy
tegyem le a néprajzi szigorlatot. Témául az Óberettyó-menti legelők pásztorainak életét választottam. Elsősorban
Ecsegét, Túrkeve gazdag levéltárára és pásztorvilágára támaszkodva. (…)
Később részt vettem az 1848-as hagyományok gyűjtésében a Körös menti helységekben. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szigorlatot tettem a néprajzból, mint fő- az
emberföld-rajzból és mohácsi vész előtti magyar történetből, mint melléktárgyakból cum laude (dicséretes) eredménnyel. (…)”
Dr. Bereczki Imre 1987.

Ezt olvastuk a Dévaványai Hírlapban
Alakulóban a polgárőrségünk
(…) 2001.január 19-én polgárőrség szervezésére ülést
hívott össze a művelődési házban néhány kárt szenvedett
dévaványai polgár. Ezen az ülésen megalakult a Polgárőrség Szervezőbizottsága. A rendőrséget Polyák Mihály rendőr őrnagy képviselte, aki támogatta a polgárőrség megalakulását Dévaványán. Kevés rendőr van a telepölésünkön,
ezért is lenne fontos egy rendőrséggel együttműködő polgári szervezet létrehozása. Pap Tibor polgármester is jelen
volt a megbeszélésen, és személyesen csatlakozott a kezdeményezéshez. Felhívta viszont a figyelmet arra, hogy nem
ez az első kezdeményezés településünkön hasonló szervezet létrehozására, de ezek a kísérletek megbuktak. Ennek a
legfőbb oka valószínűleg az volt, hogy a polgárőrség tagjai
semmilyen ellenszolgáltatást nem kaptak tevékenységükért, sajnos ez ma sincs másképp. Fizetést nem tud a polgárőrség senkinek biztosítani, viszont sokan vannak már
most, akik havonta egy-két éjszakára a saját autójukat és
mobiltelefonjukat használva készek szolgálatot teljesíteni
Dévaványa területén, annak érdekében, hogy nyugodtabban aludhasson a település összes lakója. (…)
(2001. február)
A cikk folytatódik ••
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‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ
Valentin napra

FELHÍVÁS A XII. DÉVAVÁNYAI
KAZINCZY ANYANYELVI VERSENYRE

1. A versenyt az eddigi hagyományoknak megfeleValentinus ókeresztény püspök volt, később szentté avat- lően a Dévaványai Múzeumbarátok Köre és a DÁMK
ták. Halálának emléknapja február 14-e. A XIV. században Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény hirdeti meg.
döntött úgy a pápa, hogy ez a nap legyen a szerelem napja.
A Bálint-napi szokások országonként változnak, szinte csak
a fantázia szab határokat, ki hogyan ünnepli ezt a napot. Az
se baj, ha nem ünnepli, csak szeret. Nem csak ezen a napon,
mindennap. Hiszen a szeretett emberrel minden nap egy
kicsit Valentin nap!
Ez a vers szóljon minden Valentinnak, kiváltképp egynek.

2. A verseny témája:
I. Lázár Ervin élete és művei
II. Dévaványa története:
Dévaványa a 20. század második felétől. (210-216. o.)

Csak nézel

3. Jelentkezhetnek bármelyik
dévaványai általános iskolába
járó (3-8. osztályos) és a középiskolában tanuló diákok, 2 fős
csapatot alkotva.

Csendes vagy, nézel rám némán
Tudom a lelkemben jársz.
Szemeid tompa fényre gyúlnak
A percek lassan tovakúsznak.
Ahogy a festő fürdeti ecsetjét,
Képbe önti színes képzeletét
Úgy mártózik tekinteted bennem
S csak nézel rám tovább csendben.
Ha lefestenéd, hogy mit látsz,
A lelkem sok zeg-zugát,
A vászonra mondd mi kerülne?
De te csak ülsz, és nézel csendben.
Mire gondolsz, s én mit gondoljak?
Akarod, hogy hozzád szóljak?
Szemed üzenete küld felém
S csak ülünk csendben, Te meg Én.

A verseny 3 fordulóból áll.
Az első 2 forduló levelezős, feladatlapos megoldását
követően a legjobban teljesítők a 3. fordulóban, a döntőben vehetnek részt, melyet a múzeumban tartunk.
Minden jelentkezőt szeretettel várunk, és korcsoportonként (3.,4., 5-6. és 7-8. osztályosok, valamint középiskolások) jutalmazzuk.
Az első 2 forduló februárban és márciusban, a döntő
áprilisban lesz.

Kérjétek a feladatlapokat magyartanároktól vagy
a múzeumban. A feladatlapok átvehetők február
20-tól.Várunk benneteket!
(Gyányi Mária)
2004. február

Jó felkészülést és sok sikert kívánunk: szervezők

REUMATOLÓGIA MAGÁNRENDELÉS
Dr. Mogyoróssy Sándor Lajos
(reumatológus szakorvos)

Helyszín: 5700 Gyula,
Városház utca 17. 19/11 ajtó
(Szent Flórián udvarban: Kézműves cukrászda mellett)
Február 15-én 8-12 óráig és azt követően
minden páratlan hét szombatján!

Időpontkérés: 06 30/593-7472.
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A MÚZEUMI ARCHÍVUMBÓL: AZ EMBER ÉS HÁZ
Ma a mindennapokban a ház, azon
belül is a szoba, egyet jelent többnyire az egyes családtagok privát szférájával, hiszen gyakran a szülőknek és a
gyermekeknek is van külön szobájuk.
A múltban ez nem volt így, s gyakran
a szoba egy volt a közösségi térrel is,
éppen ezért voltak meghatározó részei, bútorai, amelyek jól tükrözik
számunkra az egykori szokásokat, a
ki nem mondott hagyományokat is.
A következő sorokban ezekből szeretnék kiválasztani kettőt a teljesség igénye nélkül. Mindezt városunk egyik
jelentős személyisége, Bereczki Imre
személyes élményein és emlékein keresztül, így emlékezve születésének
évfordulójáról is.
A szoba legsokoldalúbb bútorának
mindenképpen az asztalt kell tartanunk. A szoba asztalánál ettek, jóllehet ez leginkább a téli napokon,
nyaranként pedig vasárnap volt így.
Az asztalt zöld abrosszal terítették le,
fehér abrosszal pedig általában ünnepnapkor vagy névnapkor, ezt estig is
fennhagyták. Az asztalon dolgozták fel

disznótorkor a húst, nyújtották a tésztát, a csecsemőket itt pólyázták be, a
gyermekek itt oldották meg az iskolai
feladataikat, illetve társadalmilag magasabb rangú vendég – orvos, tanító –
is itt foglalt helyet. Az asztalt többnyire
a ház északi sarkára helyezték, tartozékai a derékszögben összeillő lócák voltak. A lócákon külön ülésrendet alakítottak ki. Az asztalfőnél a családfő,
tőle jobbra a sógor vagy a legidősebb
fiúgyermek, tőle jobbra csökkenő sorrendben a többi gyermek, ha elérte a
12 éves kort. Ennél fiatalabb ugyanis
csak ritkán ülhetett az asztalhoz. Bal
kéz felől pedig az asszonyok, lányok
foglaltak helyet, ez azért volt így, mert
ők szolgálták fel az ételeket, és könynyebb volt így a kijárás a konyhára.
A kemencét ezzel szemben ugyancsak egy társasági helynek nevezhetjük, jóllehet ezt már inkább a házban
lakó családra érthetjük. Esténként a
kemence padkáján ülve együtt beszélgettek, énekeltek a családok. A gyermekeket és az öregeket is szívesen ültették ide. Szintén itt foglaltak helyet a
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szegények, koldusok, és a társadalmilag alacsonyabb rétegbe tartozó emberek is, közel az ajtóhoz. A kemence
egyes részei nemcsak a szoba részeinek elnevezéséivel egyeztek meg, hanem külön-külön funkcióval is bírtak.
A kuckóban melegítették a bort, illetve alkalmi hálóhely is volt. A sut fölé
helyezték el a szárítani való tésztát. A
kemence tetején pedig gyümölcsöt
aszaltak, ruhát szárítottak, a padkára
egy tepsiben pedig a begyúrt tésztát
tették, hogy gyorsabban megkeljen.
Láthatjuk, hogy a házon belül több
olyan bútor vagy építmény volt, amely
nemcsak az ott lakókról mesél, hanem szokásaikról, mindennapjaikról
és ki nem mondott hagyományaikról,
normáikról is. Ezért ezeknek a tárgyaknak, építményeknek vizsgálata
nemcsak a néprajztudomány számára
fontos, hanem hosszú távon a történelemtudomány és régészet szempontjából is értékes.
Szöllösi Bálint Róbert
történész

Születések:

Álláshirdetés
A Fejedelmi Cukrászdába
2020. április elejétől augusztus végéig
eladói munkára, alkalmi munkavállalót
keresünk, (végzettség nem szükséges,
munkahely mellett is ellátható)

Jelentkezni lehet a
06-30/349-4688, telefonszámon!

Durim Stajki és Memqaj Egzona fia Deon,
Szabó László és Pliesovszky Bettina lánya Valéria,
Garaguly János és Földesi Annamária lánya Vanessza,
Ernyes Róbert és Zrena Adrienn lánya Zoé Hanna,
Bogya Gábor és Gottschick Julianna lánya Csenge.

DSE-ÚSZÓ SZAKOSZTÁLY 2020. KÖRZETI DIÁKOLIMPIA
2020. január 21-én Gyomaendrődön megrendezésre került
a körzeti diákolimpia úszás sportágban. Az elmúlt évekhez
hasonlóan 2019-es évben is lehetőségünk volt a Dévaványai
Strandfürdő és a Gyomaendrődi Ligetfürdőben felkészülni a
megméretetésekre.
A gyermekeink gyorsúszás, hátúszás és mellúszás kategóriákban szelték a habokat. Minden sportolónk önmagához
képest rengeteget fejlődött, amik az eredményekben is megmutatkoztak.
Ezek az eredmények nem valósulhattak volna meg a gyermekek kitartó és szorgos munkájuk és Nagy Ádám precíz
edzői tevékenysége, a Dévaványai Sportegyesület anyagi támogatása és a szülők segítsége nélkül.

II. korcsoport lány
50 gyors 6. helyezés
50 mell 5. helyezés
50 gyors 4. helyezé
50 mell 4. helyezés

Pap Zoé Noémi:

II. korcsoport fiú
Erdős Csanád:
Fehér Zsolt Benett:

50 gyors 8. helyezés
50 gyors 2. helyezés
50 hát 2. helyezés
50 gyors 7. helyezés
50 mell 1. helyezés

Gyenis Milán

Sallai Ádám:
Zsila Máté József

4x50 gyorsváltó 1. helyezés
Sallai Ádám
Fehér Zsolt Benett
Erdős Csanád

III. korcsoport lány

50 mell 3. helyezés
50 mell 1. helyezés

Bere Gréta:

Rimaszombati Csaba

50 gyors 5. helyezés
50 mell 2. helyezés
50 gyors 10. helyezés
50 mell 3. helyezés
50 gyors 9. helyezés
50 mell 5. helyezés
50 mell 7. helyezés

Kovács Dominik Zsolt

ERDEMÉNYEK:
I. korcsoport lány
Hajdu Alexa:
Kovács Alexandra Cintia:

Kovács Dominik Zsolt

Korrekt áron szántóföldet vásárolnék
vagy bérelnék Dévaványa külterületén.
•••

Telefon: +36-30/413-9875

Kiss Fanni:
Papp Maja Tamara:
Salánki Bori:

100 mell 3. helyezés
100 gyors 1. helyezés
100 mell 1. helyezés
100 gyors 2. helyezés
100 mell 2. helyezés

III. korcsoport fiú
Erdős Zsombor:
Dékány Attila:
Gyányi Gyula Ákos:

100 gyors 4. helyezés
100 mell 5. helyezés
100 gyors 3. helyezés
100 mell 3. helyezés

Ezek az eredmények nem valósulhattak volna meg a gyermekek kitartó és szorgos munkájuk és a szülők támogatása
nélkül.
Marton Anikó

TANYA ELADÓ
Horgásztó szomszédságába,
kövesút mellett, Dévaványától 200 m-re.

Érd.: 30/525- 6626
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LABDARÚGÁS
NŐI FUTSAL

Gólszerzők: Balogh Blanka 20’,22’, ill: Kágyi Árvácska Rebeka 5’, 40’, Kiss Gabriella Krisztina 7’, 29’, 32’, 38’, Buchmüller Petra 18’, Losoncz Anna Andrea 35’.

2020. január 12. vasárnap 15:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
Gyomaendrődi sportcsarnok
Dévaványai SE - Budaőrs 0 - 7 (0 - 3)

DÉVAVÁNYAI SE HAZAI MÉRKŐZÉSEI A GYOMAI
SPORTCSARNOKBAN KERÜLNEK MEGRENDEZÉSRE!

NŐI FUTSAL CSAPAT PROGRAMJA:

2020.FEBRUÁR 16.VASÁRNAP 15:00
DÉVAVÁNYAI SE - ELTE SE
2020.FEBRUÁR 22.SZOMBAT 18:30
PILISCSABAI AFC - DÉVAVÁNYAI SE
2020.MÁRCIUS 7. SZOMBAT 18:00
DÉVAVÁNYAI SE - KALAFA SE
2020.MÁRCIUS 22.VASÁRNAP 17:00
CSORVÁSI SK - DÉVAVÁNYAI SE
2020.MÁRCIUS 29.VASÁRNAP 18:00
DÉVAVÁNYAI SE - MVFC BERETTYÓÚJFALU
2020.ÁPRILIS 4. SZOMBAT 14:00
ATOMERŐMŰ SE - DÉVAVÁNYAI SE

120 Néző, játékvezetők: Baráth János, Zsótér Róbert, Szántó Simon Péter.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Molnár Kitti, 7 Nagy Zita, 13 Toth Noémi,
10 Furka Júlia, Cserék: 1 Takács Erika, 77 Kovács Kitti, 3 Beinshróth Kitti, 8 Zeller
Anita, 9 Bereczki Dorina, 12 Szabó Tünde Imola. Játékos edző: Furka Júlia.
Gólszerzők: Koch Fruzsina 1’, Balya Dorottya 17’, Kardosi Blanka 19’, Bede Anna
21’, 31’, 38, Majtán Luca 30’.
Sárga lap: Nagy Zita 38’.

2020. január 19. vasárnap 17:30. Női Magyar kupa
Futsal labdarúgó mérkőzés! 4 közzé jutásért 1. mérkőzés
Szekszárdi sportcsarnok
Agenta Girls Szekszárd FC - Dévaványai SE 5 - 0 (1 - 0)
80 néző, játékvezetők: Szabó Péter, Kiss Gergely, Domokos Levente.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Molnár Kitti, 7 Nagy Zita, 13 Tóh Noémi, 10
Furka Júlia, Cserék: 2 Balogh Blanka, 3 Beinshróth Kitti, 8 Zeller Anita, 12 Szabó
Tünde Imola, 9 Bereczki Dorina. Játékos edző: Furka Júlia.
Gólszerzők: Lovász Viktória 7’, Kiss Gabriella Krisztina 22’, 23’, 32’Nagy-Cseke
Vivien Edina 30’.
Sárga lap: Molnár Kitti 38’.

DÉVAVÁNYAI SE FELNŐTT CSAPAT PROGRAMJA:
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK:
2020. FEBRUÁR 8. SZOMBAT 11:00
KARCAGI SE - DÉVAVÁNYAI SE
2020. FEBRUÁR 15. SZOMBAT 11:00
KISÚJSZÁLLÁSI SE - DÉVAVÁNYAI SE
2020. FEBRUÁR 22. SZOMBAT 10:00
SZEGHALMI FC - DÉVAVÁNYAI SE

2020. január 26. vasárnap 15:00.
Női NB II. Futsal labdarúgó mérkőzés!
Békéscsaba, Kazinczy Iskola sportcsarnok.
Wanted Békéscsaba FC - Dévaványai SE 1 - 11 (1 - 8)

BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2020. FEBRUÁR 29. SZOMBAT 14:00
DÉVAVÁNYAI SE - OKÁNYI KSK /BAJNOKI RAJT!/
2020. MÁRCIUS 7. SZOMBAT 14:30
KUNÁGOTA TE - DÉVAVÁNYAI SE

30 néző, játékvezetők: Petrovszki György, Gyebrovszki György, Takács János Szabolcs.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Molnár Kitti, 7 Nagy Zita, 13 Tóh Noémi, 10
Furka Júlia, Cserék: 2 Balogh Blanka, 3 Beinshróth Kitti, 8 Zeller Anita, 12 Szabó
Tünde Imola, 9 Bereczki Dorina. Játékos edző: Furka Júlia.
Gólszerzők: Durkó Tímea 1’, ill: Molnár Kitti 1’,2’, 21’, Furka Júlia 6’ (6 méteres-ből), 14’, Balogh Blanka 9’, Tóth Noémi 11’, Kovács Kitti 16’, Szabó Tünde Imola
20’, 27’, 32’.
Sárga lap: Szivák Renáta 6’, Tóth Mónika12’, ill: Szabó Tünde Imola 23’.

2020. MÁRCIUS 14. SZOMBAT 14:30
KÉTEGYHÁZI SE - DÉVAVÁNYAI SE
2020. MÁRCIUS 21. SZOMBAT 15:00
DÉVAVÁNYAI SE - BÉKÉSSZENTANDRÁSI HMSE

IFI /U19/ BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2020. MÁRCIUS 8. VASÁRNAP 14:00
DÉVAVÁNYAI SE - BÉKÉSCSABAI JAMINA SE

2020. február 1. szombat 15:00.
Női Magyar kupa Futsal labdarúgó mérkőzés!
4 közzé jutásért 2. mérkőzés!
Gyomaendrődi Varga Lajos sportcsarnok
Dévaványai SE - Agenta Girls Szekszárd FC 2 - 8 (1 - 3)

2020. MÁRCIUS 22.VASÁRNAP 11:00
CSANÁDAPÁCAI EFC - DÉVAVÁNYAI SE
2020. MÁRCIUS 28. SZOMBAT 14:00
DÉVAVÁNYAI SE - SZARVASI FC

100 néző, játékvezetők: Szigeti Gábor, Petrovszki György, Takács János Szabolcs.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Molnár Kitti, 7 Nagy Zita, 11 Balogh Blanka,
10 Furka Júlia, Cserék: 1 Takács Erika, 3 Beinshróth Kitti, 8 Zeller Anita, 12 Szabó
Tünde Imola, 13 Tóth Noémi, 2 Heidt Edina, 77 Kovács Kitti. Játékos edző: Furka
Júlia.

NŐI FUTSAL NB. 2.
Hely.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Csapat
Budaőrs
Atomerőmű SE
MVFC Berettyóújfalu
Piliscsabai AFC
Dévaványai SE
Viadukt SE
Elte SE -1 pont
Kalafa SE
Csorvási SK -1 pont
Wanted Békéscsaba SC

M
11
11
11
10
11
10
10
10
11
11

GY
11
8
6
5
5
3
3
3
1
1

D
0
2
2
2
1
3
2
0
2
0

V
0
1
3
3
5
4
5
7
8
10

LG
91
57
52
33
46
33
20
26
21
17

KG
9
22
23
26
29
44
18
55
81
89

GK
+82
+35
+29
+7
+17
- 11
+2
-29
-60
-72

P
33
26
20
17
16
12
10
9
4
3

Hely.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MEGYE 2 A.CSOPORT
Csapat
M GY D V
Mezőhegyesi SE
15 14
1
0
Dévaványai SE
15 13
1
1
Mezőkovácsházi TE
15 11
1
3
Sarkadi Kinizsi LE
15
9
4
2
Dobozi SE
15
9
1
5
Csanádapácai EFC
15
7
5
3
Csabacsűdi GYLSE
15
7
4
4
Békéscsabai MÁV SE
15
7
3
5
Okány KSK
15
5
4
6
Mezőberényi LE
15
5
3
7
Kunágota TE
15
4
1 10
Békésszentandrási HMSE 15
3
4
8
Tótkomlósi TC
15
3
3
9
Vésztői SE
15
3
1 11
Kétegyházi SE
15
2
1 12
Gádoros SE
15
0
0 15
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LG
59
53
72
34
30
33
38
30
36
28
22
24
26
21
19
18

KG
7
22
19
15
28
21
26
20
32
32
66
38
40
45
60
72

GK
+52
+31
+53
+19
+2
+12
+12
+10
+4
-4
-44
-14
-14
-24
-41
-54

P
43
40
34
31
28
26
25
24
19
18
13
13
12
10
7
0

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés
„Az emlékezéshez nem emlék
hanem szeretet kell,
S akit szerettünk,
azt nem feledjük soha el.”
Gyányi Imre halálának 25. évfordulójára.

„Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
özv. Lovász Jánosné szül. Patkós Erzsébet
temetésén megjelentek, sírjára koszorút virágot
helyeztek, részvételükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Szerető családja

••••••••••

Megemlékezés

„Örökké szeretünk, nem feledünk Téged”

„Az emlékezéshez nem emlék

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Kürti Lászlóné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

hanem szeretet kell,
S akit szerettünk,
azt nem feledjük soha el.”
Nagy János halálának 20. évfordulójára.

A gyászoló család

Szerető családja

Megemlékezés

••••••••••
„Csodás valóság voltál, s most utolérhetetlen álom lettél,
Szívünkben tovább élsz.”

„A mosolyod, a hangod, az ölelésed bennünk él tovább.
Soha nem feledünk, mindig emlékezni fogunk rád.”
Fájó szívvel emlékezünk Bélteki Rózára,
halálának 1. évfordulójára.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvétükkel
megtiszteltek bennünket Papp Zoltánné Kurucz Mária
temetésén, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Szerető családja

Nagy Olivér autószerelő

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

Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894
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TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35
ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
- sertés, marha, birka ill. szárnyas húsok,
- saját készítésű füstölt termékek (kolbász, szalámi,
húsok, disznósajt),
- saját készítésű friss termékek (sütnivaló hurka,
kolbász, májas, abált szalonna, tepertő),
- zsírok (sertés, mangalica, kacsa, liba),
- főtt füstölt termékek (Erdélyi szalonna, császárszalonna,
bordaporc),
- Megyeri féle 6-8 tojásos száraztészták,
- fűszerek, ételízesítők, pácok,
- savanyúságok,
- körösladányi hagyományos érlelésű savanyú káposzta,

Kolbászhúsra (70-30%) megrendelést felveszünk!
Disznóvágáshoz fűszerek, pácok, belek,
műbelek széles választéka kapható!
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.
Erdősné Cmarkó Ilona, Gyógymasszőr, Telefon: 06-20/402-2458.
Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre, Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
- duzzanatokra, ödémákra,
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

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

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

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.

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 2020. MÁRCIUS 2., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2020. március 2-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: Március 13. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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