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A Képviselő-testület 2020. február 6. napján rendkí-
vüli ülést tartott.

Első napirendben jóváhagyták a Strandfürdő és Gyó-
gyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati 
hirdetményt.

Zárt ülés keretében földhaszonbérleti szerződések 
módosításával hoztak döntést, majd otthonteremtés he-
lyi támogatásának odaítéléséről döntöttek, egy esetben, 
500.000,- Ft összegben.

A Képviselő-testület 2020. február 27. napján megtar-
totta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek 
a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelenté-
sek elfogadását követően első napirendként került meg-
tárgyalásra és elfogadásra az önkormányzat fejlesztési el-
képzeléseiről szóló tájékoztató.

Második napirendi pontban a 2019. évi kintlévőségek 
behajtásáról szóló beszámolót fogadta el a testület.

Harmadik napirendben elfogadásra került az Önkor-
mányzat 2020. évi közbeszerzési terve.

Negyedik napirendi pontként megtárgyalták és elfogad-
ták a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár 2019. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót, majd jóváhagyták a 2020. 
évi munkatervét.

Ötödik napirendi pontban megalkották a szociális el-
látásokról és szociális igazgatásról szóló önkormányzati 
rendeletet.

Hatodik napirendben módosításra került a Képvise-
lő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatá-
ról szóló 18/2019.(X.25.) önkormányzati rendelet.  

Hetedik napirend keretében a Margaréta Intézmény 
magasabb vezetői pályázati felhívás megjelentetéséről 
döntöttek.

Nyolcadik napirendi pontban engedélyezték a Marga-
réta Intézmény ápolói státuszának három fővel történő 
megemelését.

Kilencedik napirendként a Ványai Ambrus Általános 
Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány kérelméről hoztak 
döntést.

Tizedik napirendben a „Termál-kutak időszakos felül-
vizsgálata 2020. évben” című tárgyban indított beszerzési 
eljárás eredményeként a Geoservice Kft . bruttó 920. 750,- 
Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Tizenegyedik napirendi pontban „Az épített örökség 
gazdagítása új kültéri szobor állításával” című beszer-
zés tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként 
Györfi  Balázs bruttó 5.300.000,- Ft összegű ajánlatát hir-
dették ki nyertesnek.

Tizenkettedik napirend keretében döntöttek arról, hogy 
a NÉBIH által megjelentetett pályázati felhívás alapján 
kezdeményezik és kérelmezik a NÉBIH tulajdonosi jogy-
gyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő 120 m3 meny-
nyiségű tűzifa ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

Tizenharmadik napirendben úgy döntött a testület, 
hogy a Vésztői Városfejlesztő Kft -vel a médiaszolgál-
tatásra kötött, hatályos szolgáltatási szerződését 2020. 
március 1-től – 2020. december 31-ig vonatkozó idő-
szakra változatlan feltételekkel meghosszabbítják.

Tizennegyedik napirendi pontban 5 millió forint tagi 
kölcsön biztosításáról döntöttek a Ványa-Szolg Kft . ré-
szére.

Zárt ülés keretében földhaszonbérleti szerződések 
meghosszabbításáról döntöttek, majd kihirdették a 
Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiségének bérbeadá-
sára kiírt pályázat győztesét.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2020. március 
26. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a 
következők:

1. VÁROSPOLITIKAI FÓRUM

2. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenysé-
géről.

3. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
2019. évi működéséről.

4. Beszámoló a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifj úsági Tábor 
2019. évi működéséről.

5. Döntés a dévaványai civil szervezetek működési, felada-
tellátási támogatásáról.

6. „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismerő cím adomá-
nyozásáról döntéshozatal.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…

Tisztelt Lakosok!

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a február havi rendes ülésén felülvizsgálta a helyi szociális 
rendeletét. A rendelet megalkotásával nagyobb változások 
lépnek hatályba.  Jövőben a Képviselő-testület lakossági jel-
zéseket fi gyelembe véve támogatni kívánja azon szociálisan 
rászoruló lakosokat, akik egészségügyi állapotukból adó-
dóan speciális étrendre vagy terápiás kezelésre szorulnak, 
valamint a tüzelőanyag támogatás esetében a kérelmeket 
csak június hónapban lehet már benyújtani és a támogatás 
mértékét a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg ha-
tározza meg. Továbbá már nem lehet kérelmet benyújtani 
Szociális Földprogramra és egyéb alapvető szükségletek tá-
mogatására.

Dévaványa Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ
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CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ
RENDSZER KARBANTARTÁSA

A tavaszi esők közeledtével kérem Önöket, hogy ingatlanjaik, 
vagyontárgyaik védelme érdekében közösen tegyünk lépése-
ket. A tavalyi év csapadékviszonyaiból és tapasztalataiból ki-
indulva ezúton szeretném kérni a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
ingatlanok előtt futó csapadékvíz-elvezető rendszer tisztaságá-
ról az ingatlanuk előtt szíveskedjenek gondoskodni, akár azzal 
is, hogy a levágott fű, vagy a falevél ne kerüljön bele az árokba, 
mert az elvezető rendszer bizonyos szakaszain lerakódva dugu-
lást okozhat. Ez leginkább a déli városrészt érinti és sújtja, ahol 
a többnapos vagy a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék 
következtében alakulhatnak ki problémák. Természetesen a 
közfoglalkoztatási program keretében az önkormányzat is ta-
karíttatja a csatornákat, de a csökkenő létszám és más irányú 
feladatok ellátása miatt lehetetlen, hogy minden szakasz végére 
érjünk. 

TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSRÓL
A tavalyi év decemberében Kínában kialakult járvány már-

cius elején elérte hazánkat is. A tüdőgyulladást okozó vírus 
kellő körültekintéssel kerülhető el, az ellene való védekezés a 
higiéniai szabályok fokozott betartásával lehetséges (pl: gyako-
ri és alapos kézmosás, fertőzött személyekkel való érintkezés 
elkerülése, nyers vagy ismeretlen eredetű hús – és tejtermékek 
fogyasztásának mellőzése). A megfelelő higiénia segítése érde-
kében az önkormányzat a város különböző pontjain érintésme-
netes, alkoholos kézfertőtlenítő automatákat helyez el. Így ilyen 
automata kerül a központi orvosi rendelő és védőnői szolgálat 
épületébe, a gyermekorvosi rendelőbe, a polgármesteri hivatal-
ba, a napközi konyhába valamint a buszváró épületébe. Tervek 
szerint a gépek a jövőben időszakosan, járványos időszakban 
üzembe helyezésre kerülnek. Sajnos a készlethiányok miatt ne-
hezebb beszerezni a gépeket, de amint azok megérkeznek, úgy 
kihelyezésre is kerülnek.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK
A Képviselő-testület februári rendes ülésén tárgyalta az ön-

kormányzat idei évi fejlesztési elképzeléseit, melyben a folyó, 
Európai Uniós és hazai támogatásból megvalósuló pályázatok 
mellett az önerős beruházások is szerepelnek. Így a terveink 
között szerepel a strandfürdő előtti árok egy részének lefedése 
és parkolók létrehozása, a „melegvizes kút” felújítása, valamint 
egy új fogorvosi rendelő kialakítása. Pályázati támogatásnak kö-
szönhetően tovább folytatódik a Kossuth utcán található Mes-
terségek házának felújítása, valamint 3 óvodai telephely (Eötvös 
utcai, Könyves Kálmán utcai és Hajós utcai) tetőzetének cseréje. 
Év végére várható a város új központi épületének átadása, a pol-
gármesteri hivatal, illetve a járási hivatal költözésére körülbelül 
egy évet kell még várni. A központi orvosi rendelő és védőnői 
szolgálat épületének felújításához szükséges kiviteli tervek már-
cius végére készülnek el, a felújítás előreláthatólag nyár közepén 
kezdődhet. 2020 legnagyobb projektje a szennyvíztelep felújí-

tása, mely révén környezetkímélőbb és nagyobb, a szükséges 
kapacitást kielégítő technológia kiépítése történik meg. Leg-
fontosabb célunk most pályázati forrást találni a sportcsarnok 
megépítéséhez, melynek engedélyes tervei tavaly elkészültek és 
az építéshez szükséges engedély is beszerzésre került. 

JOGOSÍTVÁNYTÁMOGATÁS
Ismét megtalálható az önkormányzat honlapján a tavalyi év-

ben nagy sikernek örvendő jogosítvány és tanulmányi támo-
gatás. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú projektnek 
köszönhető kiírások célja a fi atalok egzisztenciateremtésének 
és helyben maradásának támogatása. A pályázat során a pályá-
zati feltételeknek megfelelő fi atalok B, C, CE és D kategóriás 
jogosítvány, illetve könnyűgép és nehézgépkezelői OKJ bizo-
nyítvány és jogosítvány megszerzéséhez, illetve levelező, esti 
vagy távoktatásban, illetve nyelvi oktatáson résztvevő hallgatók 
támogatásához nyújthattak be kérelmet. Célunk ezen ösztön-
ző támogatásokkal, hogy a fi atalok munkaerő-piaci helyzetét 
javítsuk, az önfoglalkoztatást támogassuk és ezzel a helyben 
történő letelepedésüket segítsük. Önkormányzatunk várható-
an ismét 30 fő jogosítványszerzését és 5 fő tanulmányait tudja 
támogatni.

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
A MAGAM NEVÉBEN MINDEN KEDVES

HÖLGYNEK BOLDOG NŐNAPOT KÍVÁNOK !

Valánszki Róbert, polgármester

Polgármesteri tájékoztató

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

2020. március 26-án (csütörtök)
15 órai kezdettel

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOT tart,
melyre minden érdeklődőt ezúton

tisztelettel meghív.
A fórum helye:

VÁROSHÁZA, tanácskozóterem (17. sz.)
Napirendi javaslat:

- Az önkormányzat 2019. évi munkájáról tájékoztató.
- A 2019. évi költségvetés teljesítéséről és a 2020. 

évi költségvetésről tájékoztató.
- A 2020. évben tervezett fejlesztések ismertetése.

VÁROSPOLITIKAI FÓRUM
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Nincs olyan csodája a világnak, mely önmagában mutatná 
meg lényegét, hiszen minden, amit szemlélünk, valaminek a 
tükrében, valamihez viszonyítva mutatja meg valódi arcát, igazi 
értékeit. A fény, a sötétségtől elszakadva jelenti az elbűvölő újat, 
de a dallamnak is el kell válni a csendtől, hogy szárnyra kelve va-
rázslattá váljon. Az emberi lét valódi értékei is eff éle kettősség-
ben bontakozhatnak ki igazán, a kettősségben, mely a teremtés 
bölcsességével nővé és férfi vá formálta az embert. A nemzetközi 
nőnapon ezen nagyszerű munka, vagyis a teremtés legszebb, 
legtitokzatosabb és talán túlzás nélkül mondhatom, legszerethe-
tőbb kincsére, a nőre tekintünk az ünnep fényében. A nőkre, 
vagyis Önökre, akik érzékenységet, harmóniát, kitartást kaptak 
feladataik mellé, Önökre, akik érthetővé teszik a múltat, szeret-
hetővé a jelent és vágyott kinccsé emelik az önmagukban hor-
dozott jövendőt. 

Férfi ként létezve általában határozott célok, tervek mentén 
járjuk be az imént említett idősíkokat, ám talán éppen ezért haj-
lamosak vagyunk arra is, hogy a bennünket körülvevő világot 
épp ezen célok néha igencsak szűkre szabott szűrőjén keresztül 
szemléljük csupán. A világ teljességéhez önmagunk teljességén 
keresztül vezet az út, vagyis a nő és a férfi  megbonthatatlan egy-
ségén, egyensúlyán keresztül. Erről szól már az anya-gyermek 
kapcsolat, ezen egymást kiegészítő harmóniára épülnek a sike-
res férfi -nő munkakapcsolatok milliói éppúgy, mint az emberi 
kapcsolatok legszebbikének, a szerelemnek hatalmas kincsei, 
energiái is. Úgy lenne igazságos, ha a mindennapok együtt el-
töltött pillanatai, dolgos és tanulságos órái mind, mind tükröz-
nék mindazt a hálát és csodálatot, amit férfi ként érzünk Önök-
re, szerteágazó teljesítményeikre gondolva. Ám ezen területek 
meglehetősen sokoldalúak, emberi létünk minden pillanatát be-
hálózzák, így – valljuk be – a hála, a köszönet kifejezése gyakran 
áldozatul esik a hétköznapok rohanásának. Pedig nap, mint nap 
elmondhatnánk: köszönjük. Köszönjük a szeretetet, a türelmet 
éppúgy, mint a törődést és a megértést. Hiszem, hogy nem vé-
letlen, hogy ide, a kibontakozó tavasz kapujába került a nemzet-
közi nőnap ünnepe. A természet újjászületésének optimizmusa, 
a megélénkülő élet lendülete önkéntelenül is Önöket, hölgyeket 
juttatja eszünkbe, s éppúgy tisztelettel tekintünk mindannyiuk-
ra, mint a tavasz megannyi csodájára. Kívánom, hogy tapasz-
talják ma ezt meg egy-egy hálás szó, egy szál virág formájában. 

Isten éltesse valamennyiüket nőnap alkalmából épp úgy, mint 
áldásos életük minden percében!

Dankó Béla, országgyűlési képviselő

KEDVES ÜNNEPELTEK,
TISZTELT HÖLGYEIM!

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

Dr. Ágoston Sándor képviselő minden hónap első
 hétfőjén fogadóórát tart a DÁMK Bereczki Imre

Helytörténeti Gyűjteményben.
Következő alkalommal: 2020. április 6-án 16-17 óráig.

SOK SZERETETTEL NŐNAP ALKALMÁBÓL!

Mile Lajos alpolgármester
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DAREH BÁZIS HULLADÉK
GAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

Ügyfélszolgálati időpontok:

Helye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
(szerdai napon 8:00-11:00)

március  18.

Szelektív gyűjtés:
március 25.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.

(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton.)
Nyitva tartás: 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.

FELHÍVÁS A VADÁSZATI JOG
BÉRLETI DÍJ KIFIZETÉSÉRE ÉS  KÖZGYŰLÉS

IDŐPONTJÁNAK KIHIRDETÉSÉRE!

A Dévaványai Földtulajdonosi Kö-
zösség értesíti a Földtulajdonosokat, 
hogy a vadászati jog bérleti díj kifi zeté-
sét 2020. március 13-án megkezdi.

A Dévaványai Vadásztársaság terü-
lete 2017. évtől változott, kisebb lett, a 
déli részen van változás.

 A gyomai határ felől a Szamaras út- 
Lórésig, Lóréstól lefelé Gyoma felé a 

kövesút belső, a sertés telep felöli kis árok a 0234/6-os hrsz. 
a 39-es csatornáig, a 39-es csatorna végig  a Folyásér-ig. 

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

Kifi zetés: minden kedden és pénteken
                  (piaci napokon) 9-12 óráig.
Utolsó kifi zetési nap: 2020. április 7. (kedd)  
Helye: Dévaványa, Kossuth u. 36. Vadászház

Egyben értesítem a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy az 
ez évi gyűlést 2020. március 30-án délután 14 órai kezdet-
tel a Dévaványai vadászházban megtartjuk. Regisztráció: 
13-tól.

Tisztelettel: Kecse Tibor, Földtulajdonosi Közös Képviselő 

Tisztelt Ebtulajdonosok és Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XX-

VIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Dévaványa Vá-
ros Önkormányzata az ebrendészeti feladatai ellátása ér-
dekében, a Dévaványa Város közigazgatási területén tartott 
ebek nyilvántartásba vétele céljából ebösszeírást végez 2020. 
évben.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az eb-
tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyil-
vántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és 
más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulaj-
donának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi fel-
adatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az eb összeíráskor 
köteles ebenként az „Ebösszeíró adatlapon” feltüntetett 
adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bo-
csátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztá-
sa állatvédelmi bírságot vonhat maga után. (A bírság 
alapösszege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 
(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt 15.000.- Ft, mely a 
hivatkozott rendelet 1-4 mellékleteiben meghatározott 
szorzószám szerint emelkedhet.)

Tájékoztatásul jelezzük, hogy Dévaványa Város Ön-
kormányzata az eb összeírás adatai alapján nem tervezi 
az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését. 

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy amennyiben NEM tart 
ebet, a nyomtatvány végén szereplő nyilatkozatot akkor 
is ki kell töltenie.

Az ebek tartói, tulajdonosai az ebösszeírás időszakán 
túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a változásokról 
(eb elhullása, eb tulajdonosának, tartási helyének válto-
zása, új eb háztartásba kerülése, szaporulat) folyamato-
san adatot szolgáltatni.

A regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő 
adatmódosítás díjmentes.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a négy hó-
naposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) 
megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a 
transzponderrel még nem rendelkező ebeket magánál-
latorvosnál megjelöltetni. 

Dévaványa Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ EB ÖSSZEÍRÁSRÓL
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VÁLTOZATLAN FELTÉTELEK MELLETT ISMÉT
MŰKÖDIK SZEGHALMON A TÜDŐSZŰRŐ!

Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének 
döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen jut-
hatnak el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó 
Szeghalmi Tüdőgondozóba.

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelent-
kező esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a hely-
színre szállítani. A jelentkezéseket folyamatosan fo-
gadjuk!

A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló 
nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba 
kerül (melyet a szűrés helyszínén kell fi zetni) és házi-
orvosi beutaló szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazol-
vány, lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben ren-
delkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is 
hozza magával!

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

Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedé-
séért Közalapítványnál lehet jelentkezni személye-
sen, Hősök tere 1. (volt polgármesteri iroda) vagy a
06 66/483-100-as telefonszámon a 129-es melléken.

Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdő-
szűrővel történt telefonos egyeztetést követően min-
den jelentkezővel telefonon közöljük.

A 2019-es Koronavírus egy új vírus, amely ugyanab-
ba a családban tartozik, mint a SASL és a közönséges 
vírusos megfázás néhány típusa, és orvosi segítséggel 
legyőzhető.

A fertőzés forrása jelenleg ismeretlen, de az ember-
ről- emberre történő terjedését igazolták.

Az emberről - emberre terjedés jellemzően csepp-
fertőzéssel köhögés, tüsszentés útján, vagy a fertőzött 
felületek érintésén keresztül történik.

A vírus már a lappangási időben terjed, amely a je-
lenlegi adatok szerint 2-12 nap.

A megbetegedés tünetei között láz, köhögés és mell-
kas fájdalom, súlyosabb esetben tüdőgyulladás szere-
pel. Lehet enyhe - közepes-és súlyos formája.

A súlyos tüdőgyulladással járó esetek aránya 10-
15%- ra becsülendő, és inkább a 80 éven felüli, idős 
krónikus betegségben szenvedő betegeknél fordul elő. 
A halálozás 2,8% körüli. Ez alacsonynak számít.

A halált nem a vírus okozza, hanem az általa súlyos-
bított alapbetegség romlása.

Ha a leírt tünetek megjelennek, és a közelmúltban 
olyan országban járt ahol jelentettek koronavírus meg-
betegedést minél hamarabb orvoshoz kell fordulni.

Az orvos a kijelölt fertőzőosztályra küldi a feltétele-
zett koronavírusos beteget, és ott elvégzik a vérvizs-
gálatot, amely eredmény eldönti, hogy koronavírussal 
fertőzött - e. Csak gyanús esetben hajtják végre a vírus 
kimutatását.

Úgy néz ki, hogy a gyermekek ellenálló képessége a 
vírussal szemben jó, így könnyebben legyőzik. A sta-
tisztikák szerint eddig nem történt halálozás a világon 
10 éven aluli gyermekeknél. 

A médiában és a közösségi oldalakon keresztül a gye-
rekek is sokat hallanak a koronavírusról. Fontos, hogy 
őszintén beszéljünk az ezzel kapcsolatos problémák-
ról, és mivel a gyerekek fogékonyak átvenni a felnőt-
tek reakcióját, véleményét így fontos hogy maradjunk 
nyugodtak, higgadtan kövessük a híreket és az ezeknek 
megfelelően tartsuk be a javasolt intézkedéseket. A 
gyerekeknek elmondjuk, hogy mit tehetnek a betegség 
előfordulása ellen. pl: takarják le a szájukat, köhögés-
kor, tüsszentéskor, valamint gyakran mossanak kezet 
alaposan, szappannal és meleg vízzel. Táplálkozzanak 
változatosan sok gyümölcs és zöldség szerepeljen az 
étrendjükben, mozogjanak a friss levegőn. Kerülni kell 
a zsúfoltságot. Ha valaki megbetegszik, hordjon masz-
kot, hogy ne fertőzze meg a környezetét.

A pánik felesleges!

Mivel Magyarországon is megjelent a koronavírus 
betegség, még elővigyázatosabbnak kell lennünk, kö-
vetni a betegséggel kapcsolatos híreket és az annak 
megfelelő előírásokat tartsák be!

Dr. Demeter Erzsébet

TÜDŐSZŰRÉS

AMIT TUDNI KELL A KORONAVÍRUSRÓL!
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A SZÁZEZREDIK ÜGYFELET KÖ-
SZÖNTÖTTÉK A GYOMAEND-
RŐDI KORMÁNYABLAKBAN

Hinelné Szilágyi Krisztina személyében a 
százezredik ügyfelet köszöntötték pénteken 

a Gyomaendrődi Járási Hivatal Kormányab-
lak Osztályán. Az integrált hatósági ügy-
félszolgálati rendszer megvalósulása igazi 
sikertörténet a közigazgatásban – hangsú-
lyozta Takács Árpád.

A kormánymegbízott emlékeztetett: a 
gyomaendrődi kormányablak 2015. április 
30-án az országban századikként, a megyé-
ben harmadikként nyitotta meg kapuit az 
ügyfelek előtt, és mára bebizonyosodott, va-
lós társadalmi igényt szolgál az egyablakos 
ügyintézés. Hetente ugyanis több mint 450, 
évente 21-22 ezer ember tér be ügyet intéz-
ni a kormányablakba Gyomaendrődön. A 
Békés Megyei Kormányhivatal szemléleté-
nek középpontjában az ember áll, akinek 
az ügyét intézik, és aki az ügyeket intézi – 
mondta Takács Árpád, majd hozzátette: a 
megyében tavaly két újabb kormányablak 
létesült. Egy a mezőhegyesi Kantár épület-
ben, az ország első integrált hatósági és ag-
rárigazgatási központjában, a másik pedig a 
békéscsabai MÁV állomáson. A 16 kormány-
ablak kiszolgálja a megye 360 ezer lako-
sát – tette hozzá a kormánymegbízott, aki 
méltatta a gyomaendrődi kormányablakban 
dolgozó kollégák munkáját is.

2010-ben, amikor a kormányzat a köz-
igazgatás egyszerűsítéséről döntött, sokan 
kétkedtek ennek sikerében. Mára azonban 
bebizonyosodott, hogy a kormányablakok 
beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. 
Az ügyfelek elégedettsége alapvetően az 
ügyintézés minőségében rejlik – nyomaté-
kosította Dankó Béla országgyűlési képvi-
selő.

Toldi Balázs polgármester külön örömé-
nek adott hangot, hogy Hinelné Szilágyi 
Krisztina személyében éppen a Gyoma-
endrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 

munkatársát köszönthetik a kormányablak 
százezredik ügyfeleként.

A százezredik ügyfélnek Takács Árpád 
kormánymegbízott Békés vármegye egy-
kori főispánja, Beliczey Miklós visszaemlé-
kezéseit tartalmazó könyvet és emléklapot 
adományozott, Dankó Béla országgyűlési 
képviselő és Toldi Balázs polgármester vi-
rágcsokorral kedveskedett.

A férjével közösen két gyereket: a 7 éves 
Boglárkát és a 13 esztendős Attilát neve-
lő, esetmenedzserként dolgozó Hinelné 
Szilágyi Krisztina éppen családtámogatási 
ügyet intézett a kormányablakban.

Többször megfordultam már a kormány-
ablak osztályon és teljesen pozitívak az ügy-
intézéssel, az itt dolgozókkal kapcsolatos 
tapasztalataim – mondta Hinelné Szilágyi 
Krisztina. Nagyon segítőkészek, igazi ügy-
félközpontú személet jellemzi a munkatár-
sakat – tette hozzá a százezredik ügyfél.

BEIKTATTÁK A DIÁK
JÁRÁSI HIVATALVEZETŐT ÉS A 

DIÁKPOLGÁRMESTERT

Gyomaendrődön a közelmúltban iktatták be 
hivatalába Deli Boglárka diák járási hivatalve-
zetőt és Csalah Kata diákpolgármestert. Toldi 
Balázs polgármester és dr. Pacsika György hi-
vatalvezető a járási hivatal székhelyépületében 
megtartott rendezvényen adta át szimboliku-
san a kulcsokat a megválasztott diákvezetők-
nek. Idén Deli Boglárka vesz részt diák járási 
hivatalvezetőként a különböző szakmai és 
kulturális rendezvényeken. A Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 11. 
osztályos diákja Deák Ramónától, a Beth-
len Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégi-
um tanulójától vette át a stafétát.

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola 

és Kollégium 10. osztályos tanulója Csalah 
Kata diákpolgármesterként lesz részese az 
idei városi rendezvényeknek. Tavaly Deli 
Boglárka volt a város diákpolgármestere.

Dr. Pacsika György járási hivatalvezető ki-
fejtette: kortársai körében az elektronikus 
ügyintézés ismertetése, népszerűsítése lesz 
az egyik legfontosabb feladata a diák járási 
hivatalvezetőnek.

Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy 
a diákpolgármesternek fontos szerepe lesz a 
pályaválasztási vásár mintájára szervezendő 
városi rendezvényen is.

KÖZÉPISKOLÁKBAN
NÉPSZERŰSÍTETTÉK

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Az elektronikus ügyintézés nyújtotta lehe-
tőségekről tartott előadást a helyi középis-
kolák végzős diákjainak dr. Smiri Sándor, a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-helyet-
tese, a kormányablak osztályvezetője.

A Szent Gellért Katolikus Gimnáziumban, 
valamint a Bethlen Gábor Mezőgazdasá-
gi és Élelmiszeripari Szakgimnáziumban 
egyaránt az elektronikus ügyintézés igény-
bevételéhez szükséges ügyfélkapus regiszt-
ráció menetével kapcsolatos tudnivalókat 
ismertette az előadó, aki interaktív módon 
néhányat bemutatott a szuf.magyarorszag.
hu internetes oldalon elérhető ügyintézési 
lehetőségek közül, és szólt az elektronikus 
felvételi eljárásról is.

A Szent Gellért Katolikus Gimnáziumban 
az idei év diák járási hivatalvezetője, Deli 
Boglárka, míg a Bethlen Gábor Szakképző 
Iskolában az év diákpolgármestere, Csalah 
Kata segédkezett az előadás lebonyolításá-
ban.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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Szülőfalumban nagyböjt idején 
énekelnek egy régi éneket, mely-
nek refrénje máig fülemben cseng: 
„Hallgass meg minket, Úr Isten, - Mi 
buzgó könyörgésünkben, - E szent-
séges szent időkben: - Negyven napi 
böjtölésben!”

A Katolikus Egyház hamvazószer-
dával ezt a negyven napi böjtidőt 
kezdte meg. A készület szent idejét, 
melyben megtisztulni, felkészülni 
akarunk kereszténységünk legna-
gyobb ünnepére, a Húsvétra. Miért 
éppen negyven nap? A válasz egy-
szerű. Azért, mert a Bibliában azt 
olvassuk: mielőtt Jézus megkezde-
né nyilvános működését, elmegy a 
pusztába, és negyven napig böjtöl. 
S mi, katolikus keresztények úgy 
érezzük, hogy Jézus példát akar 
szolgáltatni nekünk, hogy mi is 
felvállalva a böjti önmegtagadást, 
lemondásokat, így készüljünk arra, 
hogy az ő dicsőséges feltámadását 
megünnepeljük.

A nagyböjti szent idő külsőségei-
vel is fi gyelmeztet bennünket a ké-
születre: a szentmiséből elmarad a 
két örvendező ének, Dicsőség és az 
Alleluja éneklése. A liturgikus szín 
a bűnbánat viola színe lesz, az oltá-
rokról, szobrok és szentképek elől 
eltávolítjuk a virágokat. Nagyböjt 
ötödik hetétől letakarjuk a keresz-
teket lila vagy fekete leplekkel. Ezek 
az évezredes liturgikus mozzana-
tok mind arra intenek bennünket, 
hogy ez most egy szent idő: az ön-
vizsgálat, a bűnbánat, a bensőséges 
imádság, az önmegtagadás negyven 
szent napja.

A nagyböjt két napján: hamva-
zószerdán és nagypénteken szigo-
rú böjtöt tartunk: teljes hústilalom 
mellett napi háromszori étkezés 
megengedett, de csak egyszeri jól-
lakással. A nagyböjt többi péntekén 
a hústilalom megtartása kötelező. 
A nagyböjt folyamán tilos a hangos 

mulatságokon való részvétel. (-Ezek 
a böjti rendeletek a 18-60 év közöt-
ti katolikus keresztényeket érintik 
kötelező módon, -a többieknek csak 
ajánlott.)

A nagyböjt egyik kedves imád-
sága a Szent Keresztútjárás. Jeru-
zsálemben máig látogatják az oda-
zarándokló hívek azt a tizennégy 
emlékhelyet, amely azon az útvo-
nalon található, amit a megkínzott 
Jézus, vállán a kereszttel, Pilátus há-
zától a kivégzés helyéig, a Kálváriáig 
megtett. Az Egyház különleges bú-
csúkat engedélyezett a jeruzsálemi 
zarándokoknak, akik ezt a tizen-
négy állomást imádkozva végigjár-
ták. Később, a középkori keresztes 
háborúk, majd a muzulmán uralom 
miatt lehetetlenség volt egy euró-
pai embernek a szentföldre utazni. 
Mivel a jeruzsálemi keresztút a fe-
rences barátok gondozásában állt, 
ezért a ferences templomokban 
felállították a tizennégy emlékhely 
képét (”stációk”), ahol ugyanazon 
kegyelmekben, búcsúkban részesült 
az ott imádkozó keresztény, mintha 
ugyanezt Jeruzsálemben tenné. A 
XVIII. századra már nem csak a fe-
renc-rendi templomokban, hanem 
minden katolikus templomban fel 
lett állítva a tizennégy stációs kép, 

amit különleges privilégiumként 
csak ferences rendi szerzetes pap 
áldhat meg.

Nagyböjt péntekein ezt az ősi ájta-
tosságot végezzük tehát temploma-

inkban. Énekelve, imádkozva vé-
gigjárjuk a tizennégy stációt, az így 
elnyert búcsúkat felajánlva önma-
gunkért, szeretteinkért s különösen 
a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.

Másik kedves böjti imádságunk a 
Fájdalmas Olvasó, vagy Szűz Mária 
hét fájdalmának héttizedes rózsa-
fűzére. A szentolvasót imádkozva, 
a tizedek alatt elmélkedünk Jézus 
szenvedéseiről és a Szent Szűz anyai 
fájdalmairól.

De a nagyböjti szent idő legfon-
tosabb célja a bűnbánattartás. Az 
Anyaszentegyház parancsolatban 
kéri, hogy a szentgyónásunkat vé-
gezzük el, és legalább a húsvéti idő-
ben járuljunk szentáldozáshoz.

Kedves testvérek, ezzel a lelkület-
tel kezdjük el az idei nagyböjtöt. Le-
gyen ez mindannyiunk számára az 
imádság, a böjt, az önmegtagadás, 
a bűnbánat ideje, hogy így megtisz-
tulva, felkészült lélekkel ünnepel-
hessük majd az Üdvözítő feltáma-
dásának szent ünnepét.

Czank Gábor, plébános

„HALLGASS MEG MINKET, ÚR ISTEN NEGYVEN NAPI BÖJTÖLÉSBEN!”
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Lélekmód-Életmód-Tér
Roadshow volt a

MI-Értünk Egyesület,
a Dévaványai Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum és a DÁMK

Művelődési Ház koprodukciójában

2020. február 8-án szombaton Déva-
ványára is ellátogatott a LÉT Roadshow, 
így egy kellemes délelőttöt tölthettek el 
a DÁMK Művelődési Házba látoga-
tók az egészség, az egészségmegőrzés 
jegyében. A program három izgalmas 
előadással kezdődött, szó esett a min-
dennapi függőségeinkről, az egészség-
megőrzésünk iránti felelősségünkről, 
illetve a hangok és mozdulatok nyug-
tató hatásáról. Az előadásokat követően 
hét mini workshopot lehetett igénybe 
venni: táplálkozási tanácsadás, fülakup-
resszúra, hátmasszázs, talprefl exológia, 
asztrológia, szemírisz mérés és diag-
nosztika, addiktológiai tanácsadás. A 
rendezvényre érkezőket sajtfalatokkal 
és friss zöldség-, és gyümölcslevekkel 
vártuk. Igazán eredményes, izgalmas 
és tanulságos délelőttöt tudhatunk ma-
gunk mögött, ezúton is köszönjük a sok 
pozitív visszajelzést, várunk legköze-
lebb is minden érdeklődőt!

Séllei Julianna szépkorút
köszöntöttük

2020. február 12-én 95. születés-
napja alkalmából Valánszki Róbert 
polgármester úr köszöntötte otthoná-
ban Séllei Julianna dévaványai lakost, 
családja körében. Julika néni egész 
életében paraszti munkát végzett, dol-
gos kezei az Aranykalász TSZ-ben 25 
évig tevékenykedtek, egészen nyug-
díjba vonulásáig. Elmondása szerint 
még akkor is szívesen dolgozott volna 
tovább, hiszen sokáig hiányzott neki 
a munka nyugdíjas évei elején is, de 
otthon is talált elfoglaltságot: a kertjét 
mindig gondosan rendben tartotta, vi-
rágjait gondozta, jószágait ellátta. Ju-
lika néni lányával és unokájával él, aki 
gondozásra szorul és a mai napig szí-
vesen fürdeti, ápolja, pedig 2011. no-
vemberében Julika néni is elesett, így 
nehezen mozog, de elmondása szerint 
mosolyogni, nevetni mindig nagyon 

fontos. Ma sem tétlenkedik, szerinte 
mindig van dolog, ha csináljuk. 

Ezúton is kívánjuk Julika néninek ezt 
a megtörhetetlen jó kedvet és bizako-
dást, és további jó egészséget kívánunk 
neki és családtagjainak egyaránt!

Így telt a Városi Farsangi
Maskarádé

Természetesen az idén sem marad-
hatott el a Városi Farsangi Maskarádé, 
ahová szeretettel vártunk kicsiket és na-
gyokat, anyukákat, apukákat, nagyma-
mákat a DÁMK Bereczki Imre Helytör-
téneti Gyűjtemény nagytermébe, hogy 

együtt űzzük el a telet. A 2020. február 
21-én pénteken megtartott maszkabál-
ban kézműveskedésen vehettek részt a 
gyerekek, ahol farsangi dekorációkat 
készíthettek el, illetve csillámtetoválást 
is lehetet készíttetni, majd a kreatív fog-
lalkozást követően ZSÉKA hozta el Far-
sangi Oviturné műsorát, így a gyerekek 
interaktív módon is bekapcsolódhattak 
a zenélésébe, éneklésbe, hangszereket, 
ritmushangszereket próbálhattak ki és 

így építették fel együtt az ismert dalok 
kíséretét. Természetesen farsang nem 
múlhat el fánk nélkül, így minden részt-
vevőnek kedveskedtünk a cukormázas, 
színes fi nomsággal, amit gyümölcsz-
szörpökkel öblíthettek le a fárasztó 

muzsikálást követően. Reméljük, hogy 
minden gyerkőc jól érezte magát és bí-
zunk benne, hogy sikeresen űztük el a 
telet és hamarosan kopogtat a tavasz. 

Köszönjük a segítséget és a közre-
működést a múzeum munkatársainak, 
továbbá az önkénteseinknek, hogy se-
gítették munkánkat és a rendezvényt!

A DÁMK Művelődési Ház nevében: 
Laskainé Kiss Alexandra

kulturális közösségszervező

Támogatói Fórumot tartott a 
Dévaványai Sportegyesület

2020. január 31-én pénteken Dr. 
Szitás László a Dévaványai Sporte-
gyesület elnöke tájékoztatást tartott az 
egyesület támogatói részére. A fórum 
kiemelt témája a TAO támogatásokra 

vonatkozó törvényi módosítások is-
mertetése, annak az egyesületre vetített 
hatásai voltak, majd szó volt többek kö-
zött a DSE 2019. évi tevékenységéről, 
a 2020. év terveiről és eseményeiről, 
illetve a Dévaványai Sportegyesület 
szerepvállalását is ismertette elnök úr 
a városi sportcsarnok létrehozásának 
ügyében. A tájékoztatást követően kö-
tetlen beszélgetésre is lehetőség volt, 
Nagy Ádám bemutatta és ismertette a 
júniusban megrendezésre kerülő I. Tú-
zok Trail Terepfutó-, és kerékpáros ver-
seny részleteit, illetve a megvalósítás 
mérföldköveti, Furka Júlia pedig a női 
futsal csapat sikereiről és terveiről tájé-
koztatta a vendégeket.

Laskainé Kiss Alexandra 

kulturális közösségszervező

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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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, szü-
letési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, TAJ 

kártya, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

• a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló
hatósági igazolványa. 

Szeretettel várjuk a kedves szülőket.
2020. augusztus 31-ig a 3. életévét betöltött kisgyer-

meket kötelező beíratni. 

Azokat a kisgyermekeket akik 2020. december 31-ig 
töltik 3. évüket szeretettel várjuk beíratni!

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 elhelyez-
kedni, vagy visszatérni régi munkahelyére.

A többgyerekes családoknak is nagy segítséget jelent, 
hogy a bölcsődei ellátás már a gyed mellett is igé-

nyelhető, 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 javaslat-
tal 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

Szeretettel köszöntjük Önöket abból az 
alkalomból, hogy gyermekük bölcsődés 
lesz. A beíratás előtt örömmel nyitjuk 
meg intézményünk kapuját ahová szere-
tettel várunk és hívunk minden kedves 
érdeklődő szülőt és gyermekeket. Láto-
gassanak el hozzánk, hogy személyesen 
is bepillanthassanak a bölcsődei életbe.

Gólyahír bölcsőde nyílt napja:
2020. március 18. szerda 16 órától.

Szeretettel várjuk önöket:
a kisgyermeknevelők, dajka nénik.

KEDVES SZÜLŐK!
2020. augusztus 10.

hétfőtől - augusztus 21-ig péntekig

MINDEN ÓVODAI TELEPHELY és
a BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

egységesen ZÁRVA TART!

2020. augusztus 24. hétfőtől minden 
óvodai telephely és a bölcsődei telephely 
egységesen nyitva lesz.

A nyári ügyeletről a későbbiekben
tájékoztatjuk Önöket.

Bölcsi kukk!
Bölcsőde nyílt napja

Bakó Bernadett intézmény igazgató és az óvóda valamit a bölcsőde valamennyi dolgozója 
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A sárkányok földjén
Időutazás a dinoszauruszok világába

Világ körüli utunkat egy időutazással toldottuk meg.
A Könyves Kálmán utcai Mesevár Óvoda Boribon csopor-
tosait hetek óta foglalkoztatták a dinoszauruszok, a vulká-
nok. Innen eredt az ötlet: utazzunk el a dínók földjére.

Hogy honnan, honnan nem egy nagy tojás gurult be a 
csoportba, a gyerekek azonnal rájöttek, ez csakis egy elgu-
rult dinoszaurusz tojás lehet, ami után most nagyon szo-
morkodik az anyukája. Elhatároztuk, hogy visszavisszük 
neki. Szerencsénk volt, hiszen találtunk egy időkaput, amin 
átlépve máris a Kréta korban találtuk magunkat. Tudtuk, 
hogy veszélyes terepre keveredtünk, így kissé visszafogot-
tan, de annál izgatottabban kezdtük el a letűnt világ felfede-
zését. Rögtön találtunk is egy hatalmas T-rex lábnyomot...
kipróbáltuk hány gyereklábnyom fér el benne. Megpróbál-
tatásaink itt kezdődtek, rábukkantunk egy működő, kitörni 
készülő vulkánra. A gyerekekkel egy nagyon egyszerű kí-
sérletet végeztünk el: szódabikarbóna, piros festék és ecet 
vegyítésével valódi vulkánkitörést idéztünk elő a befőttes 
üvegben.

Hamarosan mindannyian valódi régészekké válhattunk, 
csontokat ástunk, sepregettünk elő a homokból. Leleteink-
ből csodálatos módon egy hatalmas dinoszauruszt tudtunk 
kirakni: sikerült felfedeznünk egy új fajt, a Foltoszauruszt. 
El is készült a dinoszaurusz rekonstruált rajza, amit aztán ki 
is színezhettek a gyerekek.

Utunk végén rátaláltunk a fészekre, és visszahelyeztük az 
elcsavargott kis tojást, és persze jutalmat is kaptunk a dínó 
mamától.

Új ismeretekkel, valódi élményekkel feltöltődve fejeztük 
be időutazásunkat. Ezekkel a dramatikus jellegű tevékeny-

ségekkel a játszva tanulást szeretnénk megvalósítani a cso-
portban, hiszen amit átélnek, megélnek a gyerekek, azt nem 
felejtik el. Az információ így észrevétlenül beépül, könnyen 
beilleszthetők a különböző képesség fejlesztő feladatok, 
játékok, s nem csak a gyerekeket, bennünket is elvarázsol 
egy-egy ilyen foglalkozás. 

Köszönjük a csoportba járó gyermekek szüleinek a sok 
segítséget. 

Bereczki Andrásné és
Giriczné Gyányi Mária óvodapedagógusok

Utazás a világ körül- a képzelet szárnyán
Nevelés-oktatás, egy kicsit másképpen

A Könyves Kálmán utcai Mesevár Óvoda Boribon cso-
portja idén is felkerekedett, hogy felfedezze a világot. Fel-
szálltunk a képzeletbeli hajónkra, és nekivágtunk a ten-
gernek. Utunk során rengeteg új ismeretre tettek szert a 
gyermekek, más népek kultúrájával ismerkedtek, feltér-
képeztük az idegen országok jellegzetességeit, állatvilágát. 
Ezek a dramatikus játékok észrevétlenül fejlesztik a gyer-
meki személyiséget, gondolkodást, fantáziát, szókincset, 
motoros képességeket, fi gyelmet, tehát komplex fejlesztés 
valósul meg egy- egy ilyen drámás tevékenység alatt. A fog-
lalkozásokhoz az odaillő versek, mondókák az óvó nénik 
tollából születtek.

Első állomásunk az Északi sark volt, az eszkimók világa. 
Iglut készítettünk lepedőből, nyomdázással, amit aztán bir-
tokba is vettünk.  Jéghegyet építettünk, majd segítettünk a 
jegesmedvéknek megtörni a befagyott Jeges-tengert, hogy 
élelemhez jussanak. Lavinába keveredtünk, s végül kipró-
báltuk a lékhorgászatot is. Megcsodáltuk a sarki fényt, így 
pihentük ki a fáradalmainkat. 

Innen Észak-Amerika partjai felé hajóztunk, az indiá-
nok földjére. Különböző próbákat kellett kiállnunk, hogy 
tiszteletbeli indiánokká váljunk. Kiraktuk a mágikus kő-
kört, ezután levadásztuk az utunkba keveredett bölénye-
ket.  Lasszóval vad musztángokat fogtunk be, s olyannyira 
megszelídítettük őket, hogy a sörényüket is be tudtuk fonni. 
Megérkezve az indián táborba megkaptuk fejdíszeinket, s 
előkerültek a dobok, esőbotok. A levadászott bölényeinket 
végül jóízűen el is fogyasztottuk. 

Utunkat folytatva, eukaliptusz olajat illatozva varázsolód-
tunk el Ausztráliába. A kontinens állatvilágával ismerked-
ve kengurukkal ugráltunk a bozótban, tölcsérhálós pókok 
között bújkáltunk, koalákkal mászkáltunk a faágakon, bo-
zóttüzet oltottunk. A krokodiloktól hemzsegő mangrove 
mocsáron átkelve megérkeztünk a nagy Vízválasztó hegy-
séghez, amit aztán meg is másztunk.  Nem ijedtünk meg az 
utunkat álló dingóktól, bumerángokkal dobálva elkerget-
tük őket. Végül aztán az őslakos ausztrálok hangszerével, a 
didgeridooval szórakoztattuk magunkat. 

ÓVODAI HÍREK
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Indiába egy különös küldetéssel érkeztünk: visszavinni a 
maharadzsa elveszett arany mangóját. Rögtön kalamajkába 
is keveredtünk, át kellett kúsznunk a mérges kígyókkal teli 
ösvényen,  segítettünk megrakodni a teherhordó elefántot, 

megkerestük az óriás kígyó elveszett pikkelyeit, kígyót bű-
völtünk, és a betolakodó huncut, mangótolvaj majmokat  is 
sikerült elzavarnunk.  A maharadzsa vendégeiként az indiai 
füstölő varázslatos illata mellett mangó és banánturmixot 
fogyasztottunk. A küldetésünket sikeresen teljesítettük. 

Hajóutunk utolsó állomása Egyiptom volt.  Találtunk egy 
hieroglifákkal teli papirusz tekercset, ennek titkát szerettük 
volna megfejteni. Megismerkedtünk az afrikai állatokkal, 
és árnyékukkal, megküzdöttünk a mérges skorpiókirállyal, 
és még egy piramist is felépítettünk. Egy kis kreativitással 
átváltoztunk múmiákká, majd egyiptomi kalandunk lezá-
rásaként afrikai gyümölcs salátát ettünk. 

Világkörüli utunk nem lett volna ilyen sikeres a csoport-
ba járó gyermekek szülei nélkül, ezúton is köszönjük hozzá-
állásukat, hiszen pillanatok alatt segítették bármilyen, kissé 
furcsának tűnő kéréseinket is. 

Bereczki Andrásné és Giriczné Gyányi Mária óvodapedagógusok

mesÉLek
- varázslattal mesélek, velem együtt megéled -

bemutatkozik a program

Feltarisznyázva, hamuban 
sült pogácsával a zsebünk-
ben nekivágtunk egy re-
mélhetőleg hosszú, de még 
ismeretlen útnak. Állandó 
társaink a mesék, szövetsé-
gesünk a varázslat... 

A drámapedagógiai eszközök alkalmazása során a gyermek 
új tapasztalatokat szerez, s ehhez meglévő tapasztalatai mel-
lett a képzeletét használja. VAGYIS VARÁZSOL...

A drámajátékok által komplex személyiség fejlesztés való-
sulhat meg, a „mintha” világban való mozgás lehetőséget te-
remt a visszahúzódóbbak számára is a szerepbe lépésre, fejlő-
dik ezáltal kommunikációjuk, önértékelésük, önkifejezésük. 
Nem is beszéltem még a drámában rejlő egyéb fejlesztési lehe-
tőségekről, mint például a mozgáskoordináció, az emlékezet, 
a fantázia, a szókincs, a problémamegoldó képesség, s a szoci-
ális képességek terén is pozitív változások következhetnek be. 

Drámás mesefeldolgozó, és interaktív  mesés foglalkozá-
sainkkal mi is VARÁZSOLNI kívánunk, belépünk a mese 
„mintha” birodalmába, megküzdünk a hétfejű sárkánnyal, és 
végül elnyerjük jutalmunkat: az ÉLményt... a közösen megélt 
varázslatos mesebeli élményt.

Foglalkozásainknak a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjte-
mény ad otthont, áprilisban óvodás csoportoknak, reményeink 
szerint később  meghirdetett délutáni program keretében is.

Giriczné Gyányi Mária és Bakó Bernadett 

ÓVODAI HÍREK

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!

mes ek
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2020. február 12-én, a Ványai Ambrus Általános
Iskola és AMI 27 alsós kisdiákja egy jó hangulatú vers-és 
mesemondó délutánra jött össze.

Ez alkalommal nem a versengés volt a fontos, hanem 
a könyvek, versek, mesék szeretete, és egymás munká-
jának elismerése. A gyerekek fi gyelmesen hallgatták, és 
tapssal jutalmazták társaik produkcióit. 

A megvendégelés után a zsűri biztató szavai kíséreté-
ben minden szereplő könyvjutalomban részesült.

Köszönjük a zsűri, a szülők és a felkészítő tanítók munkáját.

VERS- ÉS MESEMONDÓ VERSENY

SULIVÁRÓ SÜTIPARTI
Kötetlen beszélgetésre, megvendégelésre

és kézműveskedésre várunk

 minden kedves érdeklődő szülőt

a gyermekével együtt

2020. március 26-án 15-16 óra között

a Szügyi Dániel Református Általános Iskola

Bem u. 7. sz. alatti épületébe.

Tanító nénik

Február 28-án ötödik alkalommal rendezték 
meg Szeghalmon a művészeti iskolák

képzőművészeti tanszakainak térségi versenyét.
Művészeti Iskolánk festészet tanszakán tanuló 
diákok is megmérettették tudásukat és 1 első,

2 második, 1 harmadik és
3 különdíjat hoztak haza.

Ezúton is gratulálunk mind a gyermekeknek, 
mind pedig felkészítő tanáruknak!

RAJZVERSENY

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
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FÉRFI FODRÁSZ-
BORBÉLY VIZSGA

A mellék-szakképesítés vizsga gya-
korlati részére 2020. 02. 21-én került sor 
Gyulai SZC Dévaványai Szakgimnázi-
uma, Szakközépiskolája és Kollégiumá-
ban.

A vizsgaelnök Bács-Kiskun megyéből 
érkezett, első ízben járt iskolánkban.

A sikeres írásbeli vizsga után került sor 
a gyakorlati vizsgára. Nem egyszerű fel-
adatok voltak, munka és idő igényesek, 
hiszen 6 feladatot kellett teljesíteni a ta-
nulóknak.

Így került sor a férfi  klasszikus, a mo-
dern klasszikus vágására és szárítására, 
férfi  dauer készítésre, szakáll vágásra, tel-
jes arcfelület borotválására, melírozás, 25 
db fólia elhelyezésével.

A tanulók sikeresen vették az akadályo-
kat. Készülünk az érettségire.

Dr. Laczóné Kiss Ágota
és Gellai Katalin oktatók

ELSŐ PINCÉR VIZSGA
AZ iskola történetében ELSŐ PINCÉR 

VIZSGA zajlott 2020. február 24-én isko-
lánkban.

Mind az oktatók, mind a diákok nagyon 
sokat készültek a megmérettetésre, s na-
gyon büszkén mondhatjuk: sikerült, meg-
érte.

A diákok részéről most megtapasztal-
hatta minden vizsgázó, először életében, 
még az érettségije előtt, milyen hatalmas 
ismeretanyagból számot adni, az adott 
egy alkalom során mindent prezentálni, 
független bizottság előtt bemutatni tudá-
sát. Milyen koncentráltan, a legapróbb 
dolgokra is fi gyelmet fordítani a sok gya-
korlati vizsgafeladat között… Mint min-
den vizsgán, itt is van, aki nagyon szép 
(színjeles) teljesítményt nyújtott, kima-
gaslóan teljesített: Kovács Viktória és 
Szántó Jázmin. A csoport többsége jól tel-
jesített mind a gyakorlati, mind a szóbeli 
vizsgarészeken. A végső eredmények az 
érettségi vizsgaidőszakban egészülnek ki 
az ágazati írásbeli beszámításával.

Az oktatók méltán lehetnek büszkék ta-
nulóikra.

Molnár Tünde osztályfőnök és Kónya 
András az SZMK részéről a vizsga első 
percétől segítették mind a tanulók, mind a 
vizsgabizottság munkáját. 

A gyakorlati vizsgarészen Tusjak György 
és Tímár Albin szakoktatók előkészítésében 
és vezényletével oldották meg a vizsgázók 
az ünnepi menükártya-készítési, ünnepi 
dísz-asztal terítési, majd felszolgálási fela-
dataikat.

A gyakorlat mellett a szóbeli vizsgá-
ra felkészítést Tímár Attila látta el, mint 
a vizsgabizottság iskolai tagja. Elnöki 
és számtalan versenyzési tapasztalatával 
nagyban hozzájárult a vizsga sikeréhez.

A vizsgabizottság elnöke: Gulácsi Le-
vente és tagjai: Havas Istvánné és Suty-
inszki Zoltán előtt méltán lehettünk büsz-
kék ezen a napon. 

Nem csupán a diákok és felkészítő ta-
nárok példaértékű munkájára, hanem a 
Centrumon belüli együttműködésre is: 
a felszolgált ételekért a szarvasi szakács 
oktatóknak tartozunk köszönettel. 

Nagy megtiszteltetést jelentett diákok, 
vizsgáztatók és tanárok számára is, hogy 
Valánszki Róbert polgármester úr részt 
vett a vizsga egy részén: aktív vendég-
ként közvetlenül megszemlélte diákjaink 
felszolgálási stílusát, megtekintette az új 
tanéttermet, biztatta a tanulókat a legjobb 
teljesítményre.

Az iskola vezetősége nevében köszö-
nöm mind a munkatársaim, mind a diá-
kok, segítő szülők munkáját, jobb indítást 
nem is kívánhattunk volna magunknak a 
2020. tavaszi vizsgaidőszakára. A hason-
lóan jó folytatást remélve, további sok si-
kert kívánva minden végzősünknek: Tóth 
Erika, igazgató

MEGTALÁLTAM-E MAGAM A 
VÁLASZTOTT SZAKMÁMBAN?

Osztályfőnökként feltettem a kérdést a 
félév értékelésekor, hogy a szeptembertől 
idáig eltelt időszakban, hogy érzik magu-
kat iskolánkban, megtalálták- e számításai-
kat és legfőképpen szeretik-e a kiválasztott 
szakmájukat. Pincérnek és számítógép sze-
relőnek tanulnak.

A gyerekek elmondása szerint, jól érzik 
magukat az iskolánkban.

A számítógép szerelők csak pozitívan 
nyilatkoztak, főleg a gyakorlati képzést él-
vezik, szerelhetnek, karbantarthatnak, javít-
hatnak. Az új szakmai tantárgyak elméleti 
része okozott némi nehézséget, de mára már 
az sem. Jó volt hallani, hogy mennyire sze-
retik szakmájukat.

A pincér tanulók szintén a gyakorlati kép-
zést szeretik jobban, különösen a látványo-
sabb műveleteket, például a fl ambírozást. 

Amiért szeretik, az Ő megfogalmazásuk-
ban „ ….olyan elegáns szakma...”

Nekik is szintén nehézséget okoz az el-
méleti rész, főleg a Vendéglátó vállalkozás, 
nehezen tanulható, tartalma és mennyisége 
miatt is.

Azon leszünk, hogy a következő félév-
ben, még jobban megszeressék szakmájuk, 
a nehézségeket igyekszünk kiküszöbölni.

Gellai Katalin osztályfőnök

ELADÓ, KIADÓ…

Így Valentin-nap környékén kezdhetnénk 
így is, de inkább arról van szó, hogy így fél-
év után, februárban, hogyan is látjuk a vá-
lasztott szakmánkat. Mi a szerethető (like) 
és nem szerethető (dislike) része. Az osztály 
szemezgetett kicsit, gyűjtögettünk. (Nagy 
örömömre szolgált, hogy az elején az örö-
mök már 8:1-re vezettek, amikor már bekap-
csolódott a bánat, s végül felzárkózott. of)

Szép ez a szakma, mert: emberekkel 
foglalkozhatunk; mert reményeink szerint 
bárhol el tudunk majd helyezkedni; jól le-
het vele keresni; az egyenruha is vonzó, 
valamint nyithatunk saját üzletet is. 

Nehéz viszont ez a szakma, mert az áru-
átvételnél nagyon észnél kell lenni; sokat 
kell tanulni és dolgozni; nagyon jó kom-
munikáció szükséges hozzá; ha bajunk 
van, akkor is mosolyogni kell; vannak 
rosszindulatú vevők és bizony sok ékszert 
sem viselhetünk munka közben.

Mindent egybevetve azonban a sok gya-
korlás (első kép) meghozza a gyümölcsét, 
s mire ez a nagy platánfa (második kép) az 
iskolánk előtt megnő, már nagyon ügyesek 
és tapasztaltak leszünk.

A 9.b osztály tanulói
és Jónás Tibor osztályfőnök

FODRÁSZTANULÓNK
A KÖZÉPDÖNTŐBEN…

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny a 
fodrász szakmai írásbeli elődöntője ja-
nuárban zajlott, ennek eredményét most 
hirdették ki.

Nagy örömünkre Békés megyéből, egye-
dül az iskolánk 2/14. osztályos tanulója, 
Nagy Adrienn jutott be a középdöntőbe.

A középdöntőbe az országból 22 tanuló 
jutott tovább, ez már gyakorlati megmé-
rettetés lesz, amelyre 2020. március 21-én 
kerül sor. Nagy izgalommal és szorga-
lommal készülünk a versenyre.

Dr. Laczóné Kiss Ágota, Gellai Katalin oktatók

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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Jól sikerült a Hagyományőrző Nők Egyesülete Télbú-
csúztató - Tavaszköszöntő bálja. A fi nom és tartalmas va-
csora a Napközi konyha dolgozóit dicsérik, a fi nom házi 
sütemények egyesületünk tagjait. 

Vacsora előtt Adameczné Ladányi Viktória énekelt, 
Tóth Veronika zongora kíséretével retro slágerekkel ked-
veskedett a vendégeknek. Köszönjük hogy fellépésükkel 
emelték az est fényét. 

Köszönjük vendégeinknek, segítőinknek a tombola 
felajánlásokat, a pénzbeli támogatást. A februári hónap 
a farsang és a fánksütés jegyében telt. Nem csak a gye-
rekeknek sütöttük a fánkot, hanem a Margaréta idősek 
otthona lakóinak is, reméljük örömet szereztünk a kis 
farsangi fi nomsággal. 

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE HÍREI

A Vox Humana Vegyeskar énekelni szerető hölgyeket 
és urakat keres.

Nem gond, ha nem tanultál énekelni, ha nem vagy 
kottaolvasó. Többen hallás után tanuljuk meg a dalokat. 
Karnagyunktól minden segítséget megkapunk ehhez. 

Felvételi meghallgatás nincs!
Világi és egyházi műveket, népdal és könnyűzenei fel-

dolgozásokat adunk elő.
Nyaranta tábort szervezünk, ahol dalokat tanulunk, 

gyakorlunk, kirándulunk, bográcsozunk. 
Ha felkeltettük érdeklődésedet, szeretsz énekelni és egy 

fi atalos, aktív csapatba tartozni, gyere, várunk szeretettel. 

Elérhetőségeink:

Erdeiné Mucsi Márta karnagy:
Tel.: +36-20-773-9693

e-mail: emucsimarta@gmail.com

Kürti Ignácné egyesületi elnök:
Tel.: +36-70-613-9081

E-mail: krimi2004@gmail.com

KÓRUSTÁRSAKAT KERESÜNK! ESZKÖZBÉRLÉSI
LEHETŐSÉGEK

Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános
Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök
bérlésére. Legyen szó családi, baráti összejövete-
lekről, ballagásról, lakodalomról vagy bármilyen 
más jellegű rendezvényről. 

Bérelhető eszközök és díjai:

Eszköz megnevezése: Bérleti díja:
  1. Kültéri ,,mobil” szék 250.-/db
  2. ,,Bankett” asztal (összecsukható) 1.000.-/db
  3. 2x2 méteres sátor 5.000.-/db
  4. 5x5 méteres sátor 10.000.-/db
  5. Mobil hangtechnika 2.000.-/alkalom
  6. Projektor 5000.-/alkalom
  7. Vetítővászon 2.000.-/alkalom
  8. Mikrofon+kábel 1.000.-/alkalom
  9. WiFi-s hangtechnika+mikrofon 10.000.-/alkalom

Terem bérlési lehetőség  (40m2 alapterület)   2500.-/óra
(Széchenyi u. 8. múzeum)

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

Márciusban sok olyan híres magyar született, akikre mél-
tán lehetünk büszkék ma is. Közülük most kettőt emelünk ki.

Az első: Arany János, született Nagyszalontán, 1817. már-
cius 2-án.

Nemzetünk nagy költőjének abból a verséből idézünk, 
mellyel 1848. március 15-re, történelmünk dicső napjára is 
emlékezünk.

Arany János: Nemzetőr-dal

Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;
Ne félj, babám, nem megyek világra:
Nemzetemnek vagyok katonája.

Nem kerestek engemet kötéllel;
Zászló alá magam csaptam én fel:
Szülőanyám, te szép Magyarország,
Hogyne lennék holtig igaz hozzád!

Olyan marsra lábam se billentem,
Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem:
De a szabadságért, ha egy íznyi,
Talpon állok mindhalálig víni.

(1848. április.)

Szintén március születte: Bartók Béla (Nagyszentmiklós, 
1881. március 25.) zeneszerző, népzenekutató és zongoramű-
vész. Fodor András költő: Bartók című versét így kezdte;

„Nem emlékszem, mikor mondtam ki
nevedet először, de benne
valami komor tisztelet már
akkor is volt. A puszta névért lelkesedtünk, mert tisztaságot
jelentett: hittevőt, a teljes
rokont, a helyettünk cselekvőt,
akire gúnyos kétkedők közt
büszkén mutattunk: ránk hasonlít…”
Több művének szövegkönyvírója Balázs Béla ezt írta róla.

Balázs Béla: Bartók Béla (részlet)

Arkangyalgyermekarc, kérlelhetetlen.
Támadó éles éle mintha késsel
Volna hasítva fájó elevenből.
Hallgató szája mosolytalan.
Mi fáj neked?

Vézna, kis óriás. Tested meredő
Szálkaként szúr a térbe fel
És körül sajgó gyulladást okoz.
Mint kivont pengét hordod magadat.
Miért haragszol?

Bizony zenéd nem andalító mámor.
Kérlelhetetlen acélszerkezet.
Bús föld alól dübörgő lázadás.
Vad fájdalom, sikoltó fájdalom.
Ki bántott téged?

A hegedűid vágnak, döfnek kürtjeid.
Karvalykarmokkal csapsz a zongorába,
És véresen mint marcangolt madárraj
Rebbenek szét a felszakított hangok.
Mit énekelsz?

Nagy népművészeti kiállítás lesz húsvétkor
(Dévaványai Hírlap 1934. márciusi számából)

Április 1-én és 2-án, húsvét vasárnap és húsvét hétfőn 
nagyszabású népművészeti kiállítás lesz a Kultúrházban. 
A rendezőség lapunk útján is felhívja mindazokat, akik 
háziipari cikkek: agyagedények, festmények, szőttesek, 
fa-, csont-, réz- és vasberakások, bútorok, székek, asz-
talok, vesszőkosarak, csipkék és más ezekhez hasonló 
munkák előállításával foglalkoznak, kész munkáikkal 
vegyenek részt a kiállításon. Jelentkezéseket elfogad 
Nagy Béla tanító.

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
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Emlékezzünk elődeinkről

Március havi rovatunkban Makay 
Zádorra evangélikus református taní-
tóra, városunk egykori jeles személyére 
emlékezünk, hiszen nevét ma is őrzi 
városunk egyik közterülete. 

Makay Zádor 1852. május 18-án a 
pótharaszti pusztán (Pest m.) született, 
ahol apja bérlő volt. A négy elemi is-
kolai osztály elvégzése után 1863-ban 
diák lett Nagykőrösön, ahol 1872-ben 
érettségi vizsgát tett. Írói tehetségével 
már ekkor kitűnt társai közül. Három 
évig katonáskodott, 1875-ben a nagy-
kőrösi tanítóképzőben 1876-ban letette 
a képesítő vizsgát és tanító lett Déva-
ványán. Az akkori Heves-nagykúnsági 
evangélikus református tanítóegylet 
bírálóbizottságának tagja, a mezőtúri 
járáskör alelnöke. Városi képviselő volt 
12 évig, az egyháztanácsban 1909-ig a 
tanítók képviselője. Több cikke jelent 
meg a Pedagógiai Szemlében, Prot. 
Tanítók Lapjában, Népiskolai Közlöny-
ben, az Egyetértésben és a megyei la-
pokban.

A szigoráról ismert igazgató és taní-
tó településünkön, mint tanfelügyelő 
nemcsak a hozzá tartozó diákok okta-
tásáról gondoskodott, de már az isko-
lát elhagyott iparos tanoncokat is és 
a felnőtteket is tanította az általános 
műveltség mellett zenére, éneklésre is. 
1898-ban alapította meg a 48-as olva-
sókört, az Iparoskör dalárdája - amely 
1900-ban alakult - szintén az ő vezeté-
sével komolyabb kórusművek előadá-
sára is vállalkozott.

Elhivatottságát - bár nem ványai a 
történet - az alábbi 1916-os újvidéki 
újságcikk is tanúsítja:  „Mindenki, aki 
igazi magyar, méltó a nagy időkhöz, 
akár odakünn zugó csatákban, akár 
itthon végzi szerencsésebb hivatását. 
A gyönyörű, lelkes példák közül is ki-
emelkedik a következő: ősz ember nem 
mehetett már a frontra, úgy akart tehát 
áldozni a haza oltárán, ahogy lehet. A 
szegedi református egyház kántorlani-
tója, hősi halált halt, az egyház tanító 
nélkül maradt. Jött az iskolai év kezdete, 
jelentkeztek a kis gyermekek, hat éve-
sek és nagyobbak. A református egyház 
a legnagyobb gondba került, elvégre a 
gyermekeket nem hagyhatja. És akkor 
az egyház főgondnokának és főtisztelete-
sének bejelentette Makay Zádor: - Én fo-
gom a tanítást ellátni. - Ön, tanfelügyelő 
úr? - Igen. Mig pedig ingyen. Hazafi as 
érzésem azt parancsolja, hogy minden 
egyes napon, mig a háború tart és az 

egyház nem kaphat tanítót, a gyermek-
nevelésről és oktatásról én gondoskod-
jam. Az egyház vezetősége a legnagybbb 
üröm-mel fogadta Makay Zádor nemes 
ajánlatát. És a tanfelügyelő több mint 
öt hónap óta tanit már, nem lankadó 
buzgósággal és avatottsággal, úgy, hogy 
a gyermekek rendkívül előmenetelt mu-
tatnak máris. A szegedi református isko-
la az első, melyben tanfelügyelő tanítja 
az elemi iskolás gyermekeket.”

Nyugalomba vonulását követően, 75 
évesen hunyt el. Ahogy a Szegeden, 
1926. december 23-án kelt gyászjelen-
tésén olvashatjuk: „kedves emlékű régi 
működési helyére, Dévaványára” hoz-
ták, itt kísérték utolsó útjára.

A településünk választmánya pár év-
vel később, 1935-ben elhatározta, hogy 
az Ipartestület székháza (ma műve-
lődési ház) előtti parkot, a néhai kar-
nagyról nevezik el „és emléktáblával 
örökítik meg az ő önzetlen buzgalmát, 
amellyel oly sok éven át igyekezett az 
iparosság műkedvelési törekvéseit segí-
teni. A tábla és a park felavatása 1935. 
szept. 25-én történt meg fényes külső-
ségek között.”

Ezt mintegy megerősíti az a 2010-es 
testületi döntés, melynek értelmében 
oktatási intézményünk nevének meg-
változtatásáról is döntöttek: „… neve 
az Általános Művelődési központ Jó-
zsef Attila Művelődési Ház és Kádár 
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézményegység névre módosul, illetve 
az előtte levő a Gyöngy utcához tartozó 
parkosított közterület a Makay Zádor 
tér nevet kapja.” 

‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ

Ezt olvastuk a
 Dévaványai Hírlapban

Asztalitenisz verseny 
Dévaványán

A Dévaványai Nagyközségi Ön-
kormányzat és a helyi MEDOSZ SE 
támogatásával 1994. március 5-én a 
Ványai Ambrus Általános Iskola tor-
natermében nyílt asztalitenisz ver-
senyt rendeztek.

A megjelent közel 40 fő versenyzőt 
a szervezők nevében Kovács Attila kö-
szöntötte.

Az asztalitenisz versenyen az alábbi 
eredmények születtek:

Serdülők: 1. Diós Szabina, 2. Be-
nedek Tamás, 3. Oláh Annamária, 4. 
Nagy Piroska, 5. Nagy Szilvia.

Ifj úságiak: 1. Nemes József, 2. Fehér 
József, 3. Miklovicz Tibor, 4. Földesi 
Barnabás.

Felnőttek: 1. Kovács Attila, 2. Ko-
vács János, 3. dr. Benedek Tibor, 4. 
Borók József, 5. Nagy Imre, 6. Kacsó 
Sándor.

A helyezetteknek az oklevelet és a dí-
jakat a versenybizottság elnöke adta át. 
A versenybizottság köszönetet mond 
Csatári Teréz igazgatónőnek, aki a 
tornaterem biztosításával lehetőséget 
teremtett a nagyszerű sportverseny 
színvonalas lebonyolításához. 

•••••••••••
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2020. február 12-én 16 órától a múzeumban hagyo-
mányos megemlékezésünket tartottuk, névadónk dr. 
Bereczki Imre születésének évfordulója alkalmából.

A programban Szőllősi Bálint előadását láthattuk, 
hallgathattuk „A ház és az ember  - a dévaványai és 
Sárréti házak Bereczki Imre idejéből” címmel.

Zenével közreműködtek: Schwarcz István és tanít-
ványa Kecse Hajnalka. Ezt követően éves közgyűlését 
tartotta a Múzeumbarátok Köre.

Tóbiás Gáborné beszámoltam az elmúlt év munkájá-
ról, valamint ismertettem a 2020-as évi munkatervet a 
DÁMK -val, a múzeumi programokkal, városi rendez-
vényekkel egyeztetve.

A tervezett programjaink maradéktalanul megvaló-
sultak, sőt még újabb dolgokkal bővült a kínálatunk.

A civil szervezet megpróbál továbbra is, minél változa-
tosabb minden korosztályt érintő programokat kínálni.

Célunk, hogy minél több generáció betérjen a múze-
umba rendezvényeinkre, kiállításokra, továbbra a ha-
gyományőrzés , a szabadidő hasznos eltöltésére. 

Alkotóműhelyünk továbbra is várja a kreatív alkotni 
vágyókat. Ez évben is folytatódnak a közkedvelt kas-
télytúráink,   színház és múzeum látogatásaink. Várjuk 
az érdeklődőket!

Nagy örömünkre szolgált, hogy 2019-ben is számít-
hattunk az Önkormányzat és  támogatóink segítségére, 
valamint nyertes pályázatokkal egyre színvonalasab-
ban megvalósíthattuk elképzeléseinket.

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

Tóbiás Gáborné,
 elnök

MŰZEUMBARÁTOK KÖRE KÖZGYŰLÉS

Továbbá Kovács János és Ágoston 
Sándor tanár uraknak a verseny szer-
vezésében és lebonyolításában való ak-
tív közreműködésükért. 

Az asztalitenisz „gála” jól szolgálta a 
sportot szerető, mozogni vágyó fi ata-
lok és felnőttek érdekeit, a szabadidős 
hasznos eltöltését. 

Kovács Attila, 1994. március 25.

A testületi ülésen

történt

(…) A képviselő-testület pályázatot 
nyújtott be a már működő szennyvíz-
tisztító – telep 500 m3/nap kapacitás-
növelő beruházására, és a szennyvíz-
vezeték építésének folytatására, a 4-es 
és 2-es számú öblözetre vonatkozóan. 

A címzett támogatás keretében ismé-
telten pályázat benyújtása mellett dön-
tött a 8 tantermes általános iskolára, 
valamint belvízelvezető belterületi 
csatornák építésére vonatkozóan, mely 
egyúttal munkavégzési lehetőséget is 
jelentene a község lakóinak.(…)

1996. március 29.

VÍZ VILÁGNAPJA 2020 – VIZEINK SZEREPE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN
A víz világnapja 1993-tól minden évben március 22. Az 

ENSZ közgyűlése által 2015-ben elfogadott Fenntartható 
fejlesztési célok 6. pontja azt a célkitűzést foglalja magában, 
hogy 2030-ig mindenki számára biztosítani kell a Földön a 
hozzáférést az egészséges ivóvízhez: 

http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainab-
le_development_goals.html

Olvadó gleccserek, a fél kontinenst felégető ausztrál bo-
zóttüzek, extrém száraz időszak a mérsékelt éghajlati övezet-
ben, eltűnő amazóniai esőerdők – mind a napjainkban zajló 
klímaváltozás bizonyítékai. 

A Föld lakossága egyre növekszik és ennek velejárója az 
egyre növekvő vízfogyasztás, ami gyakran jár együtt a környe-
zet és a természeti erőforrások károsításával. 

A klímaváltozás elleni harc egyik legfontosabb eleme a Föld 
vízkészletének megóvása és hatékony felhasználása. 

A víz a legértékesebb erőforrásunk - felelősségteljesebben 
kell felhasználnunk. Meg kell teremteni az egyensúlyt az em-
berek, az ipar, a mezőgazdaság és a vízkincs védelme között. 

Mindemellett nem szabad elfelejteni, a tiszta vízhez min-
den embernek joga van. Ne pazaroljuk a vizet! 

Forrás: http://vizvilagnap.hu

Föld napja, 2020. április 22. – 
„Tegyél ma egy jobb holnapért!”

30. Föld napja itthon és 50. világszerte!
Tudjuk, hogy a természet szolgáltatásai, a tiszta levegő, 

a tápdús talaj, a kiszámítható klíma nélkülözhetetlen érté-
künk, nincs élet nélkülük. Mára mégis bajba került a Föld! 
Pedig 50 éve, 1970 áprilisában volt az első Föld napja, s azóta 
minden évben teszünk valamit a természeti környezetünk 
védelméért. Nem eleget, nem elegen, s nem elég gyorsan.

Eljött az idő, amikor mindenkinek cselekedni kell!
Tegyünk együtt az éghajlatváltozás ellen!

Javaslatok: https://fna.hu/mittehetsz/hetikihivas
Forrás: Föld Napja Alapítvány

Saly Erika



Dévaványai Hírlap - 20. oldal

A cikk folytatódik ••

Az újkori magyar történelem és 
ponyvairodalom talán két legnagyobb, 
és legtöbbször említett személye Kos-
suth Lajos és Rózsa Sándor volt.  Míg 
Kossuth leginkább politikai, társadal-
mi tevékenységével nyerte el népsze-
rűségét, addig Rózsa Sándor leginkább 
a betyárokra jellemző rabló és foszto-
gató életmód romantikus ábrázolásá-
nak köszönhetően népi hőssé nőtte ki 
magát. Ennek a két, néphagyomány-
ban igen élénken élő személynek nép-
szerűségéhez nemcsak az 1848-49-es 
szabadságharc, hanem az azt követő, 
nagyjából a Kiegyezésig tartó időszak, 
a Bach-korszak eseményei is hozzá-
járultak. Mindkét személy a népha-
gyomány szerint a kisember oldalán 
állt. Eme cikkben egy ilyen népha-
gyományt veszünk szemügyre, mind 
Bereczki Imre visszaemlékezésén és 
dolgozatán, mind pedig a rendelkezé-
sünkre álló forrásokon keresztül.

„…Kik vagytok? Mit akartok? – kérdé 
Kossuth, zsebéből egy kis pisztoly véve 
elő. Ne kérdezze azt az úr, csak adja 
ide a pénzét – válaszolt a vezér. Akiről 
kiderül, hogy senki más, mint Rózsa 
Sándor, a rettegett rablóvezér. A követ-
kezőkben hosszas beszélgetés kezdődik 
Kossuth és Rózsa Sándor közt. Kossuth 

elmondja, hogy a veszélyben lévő ha-
zának szüksége van a bátor legényekre, 
ezért megy most Szegedre. A végén Ró-
zsa Sándor levett kalappal, kezét szivére 
szoritva megfogadja, hogy minden te-
hetségét a veszélyben levő haza szolgá-
latába állitja .. .”

Rózsa Sándor nemcsak a ponyvairo-
dalomban illetve a néphagyományban 
jelenik meg, mint a szabadcsapataival 
1848-49-es történelmet formáló sze-
mély, hanem mint tényleges fenyege-
tést jelentő veszély. A mai történetku-
tatás már tisztázta, hogy Rózsa Sándor 
ténylegesen részt vett a szabadságharc-
ban, jóllehet ez alkalmi és rövid idejű 
elkötelezettség volt, és semmi köze 
nem volt Kossuth Lajos „felkérésének”. 
Hamarosan visszatért a betyár léthez, 
így már forradalmárt és betyárt kö-
rözték. Községünk levéltárában is egy, 
a 1856. évi hirdetési iktatókönyvben 
erre a hirdetésre lehetünk fi gyelmesek, 
egy személyleírással egyetemben.

„… Rózsa Sándor elhíresült rab-
lónak netalán a mi határunkon is 
lehető megfordulása esetére azent a 
fi gyelmeztetéssel, hogy ha valaki tu-
domására jutna Rózsa Sándornak itt, 
vagy amott létele, azt azonnal és ha-

ladéktalanul a Községi elöljáróságnak 
vagy a cs. k. Csendőrségnek a tudtára 
adja jutalom nyerése mellett. Kiről 
pedig észrevetetik, hogy a bejelentést 
elmulasztotta, úgy fog tekintetni mint 
a hatóság törekvésének kijátszására 
neki menedéket ad az bűn részes, és 
a fenyítő törvény értelmében kemé-
nyen fog büntettetni. Az a mentsége 
pedig hogy hirdetést nem hallotta, 
Rózsa Sándort nem ismerte – semmi 
fi gyelembe sem fog vétetni. ….” 

Azt, hogy valóban járt-e köz-
ségünkben, térségünkben Rózsa 
Sándor nem tudjuk, annyi azon-
ban biztos, hogy ezek az anekdoták 
formálták a tájegységünk szellemi 
örökségét, néphagyományát a pony-
vairodalmon keresztül. Ezek a pony-
vairodalomhoz sorolható sajtótermé-
kek nemcsak a Rózsa Sándor mítoszt 
bővítették az 1850-60-as években, 
hanem a 1848-49-es hősök, elsősor-
ban a Kossuth mondakörét is. Ezeket 
a mondaköröket pedig – többek kö-
zött Bereczki Imre munkásságának 
hála – ismerheti meg a ma embere is.

Szöllösi Bálint Róbert
történész

A MÚZEUMI ARCHÍVUMBÓL: A NÉPHAGYOMÁNY ÉS A VALÓSÁG: 
AZ 1848-49-ES SZABADSÁGHARC ROMANTIKÁJA

A megnyitón a vendégek köszöntése után a kiállító: Kürti 
Béla magángyűjtő mutatkozott be. Elmondta, hogy 15 éve 
kezdte el gyűjteni az úgynevezett hidegfegyvereket, melyek 
közzé elsősorban a bajonettek és kardok tartoznak. Gyűjte-
ménye főleg a dualizmus időszakából egészen 1945-ig be-
zárólag származik, amit akkor a Magyar Hadsereg, illetve 
amit akkoriban egy magyar baka használt.

A megnyitó második részében Dr. Parádi József bölcsész-
doktor, a hadtudományok kandidátusa, nyugalmazott főis-
kolai tanár, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi 
tagja, a Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság elnöke mintegy másfél órás előadásában be-
szélt a Magyar Királyi Csendőrség kialakulásáról, működé-
séről, és történetéről. A kiállítás a csendőrség által használt 
fegyverekből, egyenruhákból és a csendőrség által használt 
más tárgyakból áll, ami egészen március végéig tekinthető 
meg a múzeumban. A kiállítás megnyitójáról készült fotó-
kat és videót Erdős Csaba készítette.

/forrás: devavanya.com/

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 - május 4-ig lehet leadni a 
múzeumban.

2020. FEBRUÁR 15-ÉN A MAGYAR
KIRÁLYI  CSENDŐRSÉGRŐL

NYÍLT KIÁLLÍTÁS A MÚZEUMBAN

„DÉVAVÁNYA AZ ÉN VÁROSOM”
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MÚZEUMI TÁBOR
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is megrendezésre 

kerül a múzeumban a gyermektábor, a dévaványai és az 
elszármazott 1-6. osztályos gyermekek részére.

Időpontja: 2020. július 13-17.
Téma: „Enyém a vár, tiéd a lekvár!”

A beíratkozásokat a jelentkezések sorrendjében a lét-
számkeret (40 fő) erejéig tudjuk fogadni.

Dévaványai Múzeumbarátok Köre vezetősége

Megjöttek a gólyák.
(Dévaványai Hírlap 1934. márciusi számából)

Az idén szokatlanul korán megjöttek a gólyák. 
Korai jelentkezésük a néphit szerint, derűs tavaszt 

és bő gyermekáldást jelent.

Balogh Zsolt és Papp Nelli lánya Sára,
Miklovicz Gyula és Kovács Anita lánya Róza.

Helyesbítés:
Az elmúlt számban a születéseknél az apa neve nem szerepelt helyesen.

Bogya Tibor és Gottschick Julianna lánya Csenge.

 Lengyel Ilona és Erdős Norbert
 2020. február 1.

Születések:

Házasságkötés:



Dévaványai Hírlap - 22. oldal

Korrekt áron szántóföldet vásárolnék vagy bérelnék Dévaványa külterületén.
Telefon: +36-30/413-9875

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.)

Somogyjádon rendezték meg szombaton az idei első ka-
dett korosztályos országos válogató versenyt, a lányok és a 
fi úk számára. A viadalon szőnyegre léptek a Békés megyei 
fi atalok is, akik nem okoztak csalódást, és számos éremmel 
tértek haza a somogyi településről.

A Dévaványai Sport Egyesület birkózó szakosztályának 
versenyzői közül kötöttfogásban 65 kg-ban Kovács Ádám 
aranyérmet nyert, klubtársa Herda Attila szabadfogásban 
az 55 kg-ban a második helyen végzett.

A Békés megyeiek jobb eredményei. Lányok. 46 kg: 3. 
Benkő Zsanett (Orosházi Spartacus Birkózó Klub). 57 kg: 6. 
Páli Mirella (Orosházi Spartacus Bk.). 73 kg: 2. Ella Vivien 
(Orosházi Birkózó Egyesület)

Fiúk. Szabadfogás. 51 kg: 2. Neumann Péter (Szarvas). 
55 kg: 2. Herda Attila (Dévaványa). 60 kg: 5. Fekete Bence 
(Orosházi Birkózó Egyesület). 71 kg: 2. Jochim Márk (Oh. 
Spartacus bk.), 3. Hajduch Nándor (Szarvas).

Kötöttfogás. 55 kg: 3. Zónai Zsolt (Orosházi Spartacus 
Bk.), 7. Tímár Zsolt (Dévaványa). 65 kg: 1. Kovács Ádám 
(Dévaványa).

BÍRKOZÁS

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.

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

§
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
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Egyesületünk, a Dévavá-
nyai Sportegyesület,  Déva-
ványa Város Önkormány-
zatával, és a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatóság-
gal együttműködve, hagyo-
mányteremtő szándékkal, 
2020. június 27. napján, első 
alkalommal megrendezi a 
Túzok Trail elnevezésű te-
repfutóversenyt, illetve ke-
rékpáros teljesítménytúrát.

A rendezvény elsődleges célja a helyi és környékbe-
li lakosság részére a helyi természeti értékek által nyújtott 
környezetben a sportolási, kikapcsolódási lehetőség biz-
tosítása, illetve ezen eseményen keresztül a nemzeti park 
szerepének, tevékenységének megismertetése, Dévaványa 
város természeti adottságainak, történelmi emlékeinek be-
mutatása, a pusztai élet megjelenítése.

A verseny megrendezésével igyekszünk megcélozni olyan 
sportolási, kikapcsolódási igények kielégítését, mely ered-
ményeként a résztvevők rendszeresen visszatérnek, és a 
Túzok Trail fontos eseményé tud válni az éltükben, illetve 
Dévaványa életében is.

A verseny rajthelye és célja a Réhelyen kiépített Sterbetz 
István Túzokvédelmi Látogatóközpont lesz. Innen indulnak 
a futótávok 5, 10 és 21,1 km – félmaraton – valamint a 25 és 
50 km-es kerékpáros távok is. A terepfutóverseny a Réhely-
től keletre eső túzokélőhelyek között vezető dűlőutakon fog 
vezetni. A kerékpáros távok útvonalai Ecsegfalva irányába 
vezetnek, ahol a Hortobágy-Berettyó szabályozatlan kanya-
rulatait követő árvízvédelmi töltésen halad az útvonal.

A versenyre való nevezés lehetősége március 2-án nyílik 
meg, amit online nevezési rendszeren keresztül tehetnek 
meg majd a sportolni vágyók, a temposport.hu oldalon ke-
resztül.

Nagy Ádám

TÚZOK TRAIL

A Dévaványai SE Ametiszt és Elixír Mazsorett Csoportjai 
februárban megkezdték idei versenyszezonjukat. Február 
8-án, Budapesten, a VIII. Abigél Országos Minősítő Tánc-
fesztiválon méretették meg magukat mazsorett show tánc 
kategóriában, gyermek  korosztályban, négy tánccal. Há-
rom ezüst és egy bronz minősítéssel gyarapodott a lányok 
éremgyűjteménye. Különdíjként fotózáson vehetett részt a 
csoport.

Február 29-én a Szolnok Open Országos Mazsorett 
Versenyen show tánc, gyermek kategóriában az Ametiszt 
csoport I. helyezést ért el, míg az Elixír csoport II. lett. A 
sok gyakorlásnak köszönhetően nagyon szép eredmények 
születettek, nem beszélve arról, hogy ilyenkor a tapasztalat-
szerzés és a versenyzési rutin elmélyítése is nagyon fontos.

A dévaványai csoportok hobbitánc csoportként működ-
nek heti egy táncpróbával. Rendkívüli teljesítmény a gye-
rekek részéről, hogy az esetek 80 %-ban olyan csoportokkal 
versenyeznek, akik hetente két – három alkalommal edz-
dzenek. Szorgalmuk, kitartásuk, hozzáállásuk példaértékű. 
A mögöttünk álló szülői közösség minden szempontból 
elismerést igényel, munkájuk igazi csapatmunka, ami nél-
külözhetetlen és csodálatos.

A lányok egészen augusztus végéig nagyon elfoglaltak 
lesznek. Márciusban az új táncok gyakorlása a cél, hiszen 
áprilisban újabb verseny vár rájuk, májusban nagyon sok 
fellépés és újabb mazsorett verseny előtt állunk, míg június-
ban – júliusban fellépések lesznek. 

Szabó Lászlóné csoportvezető

MAZSORETTES LÁNYOK SIKEREI

                                              

Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.) 
Kamatmentes részletfi zetési lehetőség!

Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 

Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:

 2020. március 20. (péntek) 16:30 óra 
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

„B” (személygépkocsi) 
„A” (motorkerékpárok)

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Előtérbe került Dévaványán az uszoda kérdése
(Dévaványai Hírlap 1934. márciusi számából)

A belügyminiszter felhatalmazta az Országos Testnevelé-
si Tanácsot, hogy minden 10.000 lakosnál nagyobb községben 
uszoda építését szorgalmazza. Az O.T.T. népegészségügyi, ifj ú-
ság nevelési és sport célokra hivatkozva, néhány nappal ezelőtt 
Dévaványát is felszólította, hogy tegyen javaslatot egy új uszo-
da megépítésére.  Ebben az ügyben kedden délután Hatzthoff er
Ferenc főjegyző elnöklete alatt értekezlet volt a községházán.
Sajnos a körülmények miatt pozitív eredményre nem tudtak jut-
ni. De azért megalakították az uszoda bizottságot, amely a kér-
dést napirenden tartja.
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LABDARÚGÁS
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK:
2020. február 8. szombat 11:00 KARCAG!
Karcagi SE - Dévaványai SE   8 - 1 (2 - 1)

Dévaványai SE: 97 Szász D. (24 Juhász Zs. 64’), - 5 Gál S., 
2 Meidinger J., 3 Pap Á., 9 Feke B., - 7 Juhász P., 10 Marton 
L., 21 Nagy Z., 6 Katona I., - 8 Szabó E., 11 Papp D., Edző: 
Bereczki Árpád.

Gólszerzők:  26’, 44’, 69’, 75’. 79’, 82’, 87’, 90’.  ill:  Nagy Z.35’.

2020. február 22. szombat 10:00 SZEGHALOM!
Szeghalmi FC - Dévaványai SE  8 - 2  (2 - 2)

Dévaványai SE: 99 Szász D. (1 Elek B. 65’), - 11 Papp K., 3 
Pap Á., 5 Meidinger J. (13 Szalai B. 46’), 6 Kovács B., - 9 Kéki 
Cs., 8 Szabó E., 10 Marton L., 21 Panyik F., - 16 Juhász P. (14 
Feke B. 46’), 7 Kovács F. Edző:  Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Baksai Zs. 37’, Sztojka Zs. 39’, 56’ (11-es ből), 
Wéber L. 51’, 85’, Veres Zs. 64’, Komlósi M. 68’, Tatár S. 77’, ill: 
Kéki Cs. 28’, Juhász P. 44’.

2020. február 29. szombat: 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!   

Dévaványai SE - Okány KSK   5 - 1  (2- 1)  
120 néző, játékvezető: Baráth János.
Dévaványai SE: 99 Szász D., -  20 Papp K., 3 Pap Á., 5 

Meidinger J., 6 Kovács B., - 9 Kéki Cs., 10 Marton L., 8 Sza-
bó E. (4 Bányai R. 82’), 21 Panyik F. (11 Papp D. 68’), - 14 
Feke B. (13 Szalai B. 46’), 7 Kovács F. Csere:  1 Sági B. Edző: 
Bereczki Árpád.

Góllövők: Szabó E. 3’, 74’, Papp K. 21’, Panyik F. 46’, Papp 
D. 85’,  ill: Kurta L. 11’.

Sárga lap: Feke B. 36’, Kovács F. 60’,  ill: Kopács Zs. 56’, 
Papp B. 59’, Molnár József Gábor 77’.

Piros lap: Kirimi P. 63’ (Második sárga lap után).
Jók: Szász D., Kovács B., Meidinger J., Szabó E., ill:  Kurta 

L., Elek T.
Bereczki Árpád: Nagyszerűen játszottunk, megérdemel-

ten nyertünk ilyen arányban is.

NŐI FUTSAL:
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)

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 Eri-

ka, 3 Beinshróth Kitti, 8 Zeller Anita, 12 Szabó Tünde Imola, 
13 Tóth Noémi, 2 Heidt Edina, 77 Kovács Kitti. Játékos edző: 
Furka Júlia.

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

2020. február 16. vasárnap: 15:00.
 Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés

Gyomaendrődi  Sportcsarnok!
Dévaványai SE - Elte SE   1 - 3  (1 - 0)

100 néző, játékvezetők: Gyuga Zsolt, Nagy Zoltán, Zsótér 
Róbert.

Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Molnár Kitti, 7 Nagy 
Zita, 13 Toth Noémi, 10 Furka Júlia,  Cserék:   6 Heidt Edina, 
77 Kovács Kitti, 3 Beinshróth Kitti, 8 Zeller Anita, 11 Balogh 
Blanka, 9 Bereczki Dorina, 12 Szabó Tünde Imola, 14 Kasz-
nár Annamária. Játékos edző: Furka Júlia.

Gólszerzők:  Balogh Blanka 14’,  ill:  Hatala Boglárka 34’, 
Helly Annamária 36’, 38’.

Sárga lap: Szabó Tünde Imola 8’.

2020. február 22. vasárnap: 15:00.
 Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés

Esztergomi  Sportcsarnok!
Piliscsabai AFC - Dévaványai SE  1 - 2  (1 - 0)

100 néző, játékvezetők: Szűcs István, Oláh Ferenc, Soós 
Kristóf.

Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 7 Balogh Blanka, 6 
Nagy Zita, 13 Toth Noémi, 12 Szabó Tünde Imola,  Cserék:   
4 Molnár Kitti, 11 Heidt Edina, 3 Beinshróth Kitti, 8 Zeller 
Anita, 10 Furka Júlia, 9 Bereczki Dorina, 12 Szabó Tünde 
Imola, 14 Kasznár Annamária. Játékos edző: Furka Júlia.

Gólszerzők: Héjja Krisztina 2’,  ill:  Molnár Kitti 24’, Nagy 
Zita 29’.

Sárga lap: Molnár Kitti 20’.

2020. február 29. szombat: 12:00.
Női NB:2  Futsal labdarúgó mérkőzés

Törökbálinti  Sportcsarnok!
Viadukt SE - Dévaványai SE  3 - 4  (0 - 1)

70 néző, játékvezetők: Tóth Imre, Páldi Ferenc, Kovács 
Péter Róbert.

Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 7 Balogh Blanka, 6 
Nagy Zita, 13 Toth Noémi, 10 Furka Júlia,  Cserék:   4 Mol-
nár Kitti, 11 Heidt Edina, 3 Beinshróth Kitti, 8 Zeller Anita, 
12 Szabó Tünde Imola, 9 Bereczki Dorina, 77 Kovács Kitti, 
14 Kasznár Annamária. Játékos edző: Furka Júlia.

Gólszerzők: Suhajda Anita 21’, Lőrincz Teréz 30’, 31’,   ill:  
Molnár Kitti 8’, 40’, Zeller Anita 29’, Szabó Tünde Imola 30’.

Sárga lap: Molnár Kitti 27’.

FELNŐTT CSAPAT BAJNOKI
MÉRKŐZÉSEI:

2020. március 14. szombat: 14:30
KÉTEGYHÁZI SE – DÉVAVÁNYAI SE

2020. március 21. szombat:15:00
DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSSZENTANDRÁSI HMSE

2020. március 29. vasárnap: 16:00
TÓTKOMLÓSI TC – DÉVAVÁNYAI SE

2020. április 4. szombat: 16:30
DÉVAVÁNYAI SE – MEZŐHEGYESI SE

2020. április 11. szombat: 16:30
MEZŐKOVÁCSHÁZI TE - DÉVAVÁNYAI SE 

IFI (U19) CSAPAT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI:
2020. március 8. vasárnap: 14:00

DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSCSABAI JAMINA SE
2020. március 14.Szombat: 10:00 ???

CSABACSŰDI GYLSE -DÉVAVÁNYAI SE
(Kupa mérk)

2020.Március.22.Vasárnap: 11:00
CSANÁDAPÁCAI EFC - DÉVAVÁNYAI SE

2020. március 28. szombat: 14:00 ???
DÉVAVÁNYAI SE - SZARVASI FC

2020. április 5. vasárnap: 14:00
DÉVAVÁNYAI SE - SZABADKÍGYÓSI SZSC 

2020. április 12. vasárnap: 11:00
MEZŐHEGYESI SE - DÉVAVÁNYAI SE 

SERDÜLŐ (U16) CSAPAT
BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI:

2020. március 21. szombat: 12:30

DÉVAVÁNYAI SE – SZARVASI FC
2020. április 3. péntek: 18:30

ATLETICO BÉKÉSCSABA - DÉVAVÁNYAI SE 
2020. április 10. péntek: 16:30

DÉVAVÁNYAI SE – GYOMAENDRŐDI GYLSE

NŐI FUTSAL CSAPAT MÉRKŐZÉSEI:
2020. március 22. vasárnap: 17:00

CSORVÁSI SK - DÉVAVÁNYAI SE
2020. március 29. vasárnap: 15:00

DÉVAVÁNYAI SE – MVFC BERETTYÓÚJFALU
2020. április 4. szombat: 14:00

ATOMERŐMŰ SE - DÉVAVÁNYAI SE 

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 12   7   3    2  51   27 +24 24
3. MVFC Berettyóújfalu 11   5   3    3  41   23 +18 18
4. ELTE SE  -1 pont 12   5   2    5  31   21 +10 16
5. Dévaványai SE 12   5   1    6  33   34    -1 16 
6. Piliscsabai AFC 12   4   3    5  30   32    -2 15
7. Viadukt SE  13   3   4    6  39   56   -17 13
8. Csorvasi SK  -1 pont 13   2   2    9  28   92  -64  7
9. Kalafa SE 12   2   0  10  24   74  -50   6

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

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

1. Mezőhegyesi SE 16 14   1   1 60   9 +51 43
2. Dévaványai SE  16 14   1   1 58 23 +35 43
3. Mezőkovácsházi TE 16 11   1   4 73 22 +53 34
4. Sarkadi Kinizsi LE  16 10   4   2 37 16 +21 34
5. Dobozi SE 16 10   1   5 34 29   +5 31
6. Csabacsűdi GYLSE 16   8   4   4 40 27 +13 28
7. Békéscsabai MÁV SE 15   8   3   5 34  22 +12 27
8. Csanádapácai EFC 16   7   5   4 33 22 +11 26
9. Mezőberényi LE 16   6   3   7 31 34  -3 21

10. Okány KSK 16   6   1   9 37 37  +0 19
11. Tótkomlósi TC 16   4   3  11 22 45  -23 15
12. Vésztői SE 16   4   1 11 23 46  -23 13
13. Békésszentandrási HMSE 16   3   4   9 26 41  -15 13
14. Kunágota TE 16   4   1 11  23 70  -47 13
15. Kétegyházi SE 16   2   1 13 20 62  -42   7
16. Gádoros SE 16   0   0 16 20 76  -56   0

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

ADÓSZÁM: 19976653-1-04
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Köszönetnyilvánítás
„Küzdöttél, de már nem lehet,

most átölel a csend és a szeretet.”

Fájó szívvel búcsúzik a család id. Nagy Lászlótól.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

a temetésén részt vettek, a sírra koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

••••••••••
„A mosolyod, a hangod, az ölelésed bennünk él tovább. 

Soha nem feledünk, mindig emlékezni fogunk rád.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik özv. Miklovicz
Ferencné Szurgent Julianna temetés 
rész vettek, sírjára virágot, koszorút 
hoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Szeretettel emlékezünk Oláh Ágnes halálának
15. évfordulójára.

Szerető édesanyád, testvéred annak családja, keresztszülők, rokonok. 

,,Pihenj Te drága szív, már megszüntél dolgozni 
szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet,
csak meg kell tanulnunk élni Nélküled.
Az emlékhez nem emlék, hanem szeretet kell,
S akit szeretünk, azt soha nem feledjük el.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Víg Józsefre
halálának 2. évfordulóján.

Szerető családja

„A búcsúszó,
mit nem mondtál ki, elmaradt.
Elmentél,
de gondolatban örökké velünk maradsz.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezzünk Borsós Sándor
halálának 8.évfordulójára.

Szerető családja

„Nincs már holnap,
ennyi volt az élet,
emlékezzetek rám,
s én szívetekben élek.”

Megemlékezés
„Olyan csend van így nélküled,

 Hogy szinte hallani,
Amit még utoljára
Akartál mondani”

/Váci Mihály verse/

Fájó szívvel emlékezünk Papp Imre
halálának 10. évfordulójára.

Szerető családja

•••
Horváth Lajos 
Polgári Búcsúztató  
Tel.: 30/484-8211

•••

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezik Elek Sándorné Vass Aranka 
halálának 4. évfordulóján szerető férje.

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



FIGYELEM! LAPZÁRTA 2020. MÁRCIUS 26., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2020. március 26-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő

lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Április 9.  A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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 - 26. oldal

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

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: devavanyaihir-
lap@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.

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!

TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.
Telefon: 06/20-268-15-35

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

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

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

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

Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:
- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok - félkész 

leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17.30, 
Szo: 7-12, V: 7-10.






