Testületi ülésen történt...
A Képviselő-testület 2018. június 14. napján rendkívüli
ülést tartott.
Első napirendi pontban az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.1116-2017-00003 kódszámú pályázat keretében ellátandó
tájékoztatási és nyilvánossági, valamint kommunikációs
feladatok biztosítása” tárgyban indított beszerzési eljárás
eredményeként Moldván János egyéni vállalkozó bruttó
1.320.568,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Második napirendben a „Vállalkozási szerződés Gólyahír bölcsőde építésére Dévaványán a TOP-1.4.1-15BS1-2016-00009 kódszámú pályázati forrás felhasználásával”
elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként az Épcenter
Kft. nettó 206.000.020,- Ft ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Harmadik napirendi pontként döntöttek arról, hogy az
önkormányzat intézményeiben és hivatalában használt szolgálati kerékpárok kihordási idején nem kívánnak változtatni,
valamint a beszerzendő kerékpárok értékét nem szabályozzák, továbbá a kerékpárok javítási költségei a használót terhelik.
Döntöttek arról, hogy a védőnőket bevonják – amennyiben igénylik – a hivatali mobiltelefont használók körébe.
Negyedik napirendi pontban úgy döntöttek, hogy az Agrodéva Kft. által az önkormányzat telephelyére beszállítandó szalmabálákat értékesítésre kijelölik és pályázati hirdetményt jelentetnek meg.
Zárt ülés keretében napelemes beruházással kapcsolatos
pályázati felhívás megjelentetéséről döntöttek.
A Képviselő-testület 2018. június 28. napján megtartotta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések
elfogadását követően első napirendként elfogadták a Gyulai
Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tájékoztatóját.
Második napirend keretében megtárgyalták és elfogadták
a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tájékoztatóját.
Harmadik napirend keretében egyhangúlag elfogadták a
DÁMK Óvoda és Bölcsőde beszámolóját.
Negyedik napirendi pontban a Ladányi Mihály Könyvtár
beszámolója került elfogadásra.
Ötödik napirendként a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszámolóját fogadta el a testület.
Hatodik napirendi pontban módosították az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletet.
Hetedik napirendben megalkották a Dévaványa településképének védelméről szóló önkormányzati rendeletet.
Nyolcadik napirendi pont keretében megalkotásra került a
2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet.
Kilencedik napirendben a lakások és helyiségek bérletéről
szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról hoztak döntést.
Tizedik napirendként elfogadták a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
Tizenegyedik napirendi pontban az „Ajánlattétel az EFOP1.2.11-16-2017-0003 kódszámú pályázat keretében ellátandó

képzési és tréning feladatok biztosítására” tárgyban indított
beszerzési eljárás eredményeként a Csaba-College Kft. bruttó 1.430.400,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenkettedik napirendben az „Ajánlattétel a TOP-2.1.116-BS1-2017-00003 kódszámú pályázat keretében szakmai
megalapozó tanulmányok elkészítésére” tárgyban indított
beszerzési eljárás eredményeként a MARKI Consulting Kft.
bruttó 13.902.690,-Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenharmadik napirendi pontként a „Halottak hűtésére
alkalmas hűtő beszerzése” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként a Csicsi-Hűtő Kft. bruttó 1.308.100,- Ft
összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizennegyedik napirendi pont keretében a „Szalmabála
értékesítése” című tárgyban indított értékesítési eljárás eredményeként Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság bruttó
3.175,- Ft/darab ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenötödik napirendben támogatták az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét és részükre 50.000,- Ft támogatást nyújtanak.
Tizenhatodik napirendként döntöttek arról, hogy csatlakoznak az Európai Mobilitási Hét 2018. évi kampányához és
2018. szeptember 21. napján Autómentes Napot szerveznek.
Tizenhetedik napirendben az „Ajánlattétel az EFOP1.2.11-16-2017-0003 kódszámú pályázat keretében Cselekvési terv kidolgozására” tárgyban indított beszerzési eljárás
eredményeként Pap-Szabó Katalin bruttó 3.800.000,- Ft öszszegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizennyolcadik napirendi pontban elfogadták az önkormányzat gazdálkodásának 2018. május 31-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.
Tizenkilencedik
napirendben
a
„TOP-1.1.1-15BS1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében ipari alapinfrastrukturális fejlesztés elvégzése üzemcsarnok és kiszolgáló
létesítményei kivitelezésével” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményeként a Békés-Vill Kft. – Kondor Szolg Kft. Konzorcium nettó 158.264.215,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki
nyertesnek.
Huszonegyedik napirendben az „EFOP-1.5.3-16-201700042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban című pályázathoz Vándortábor szervezési
járási szinten” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként Irimiás Róbert bruttó 4.000.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Zárt ülés keretében döntöttek a „Dévaványáért” kitüntetésben és a „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő címben
részesülő személyekről, döntöttek otthonteremtés helyi támogatásáról 5 esetben, mindösszesen 2.500.000,- Ft összegben, valamint Kft. tagság megszüntetéséről hozott döntést a
testület.
A képviselő-testület júliusban szünetet tart, legközelebbi
ülését 2018. augusztus 17. napján tartja, melynek keretében
ünnepi megemlékezésre és a „Dévaványáért” kitüntetés átadására kerül sor.

Dévaványai Hírlap - 3. oldal

Polgármesteri tájékoztató

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TEREMTS ESÉLYT PROGRAM - DÉVAVÁNYA
EFOP-1.2.11-16-2017-00003
Dévaványa Város Önkormányzata 2016. júniusában pályázatot nyújtott be az „Esély otthon” c. pályázati felhívásra a helyi fiatalok támogatása érdekében,
melynek nyertességéről az önkormányzat 2018. februárjában kapott értesítést. A pályázat keretében a kedvezményezett önkormányzat 86.761.338 Ft, 100%-os
támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A felhívás fő célja támogatást nyújtani a helyi önkormányzatok számára, annak érdekében, hogy a vidéki
fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben
maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. Alapvető célja a támogatásnak a kevésbé fejlett régiókban
élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a
fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.
A pályázati támogatásnak köszönhetően egy komplex ifjúságsegítő program valósulhat meg a településen, amelynek keretében a 18-35 év fiatalok lakhatási
támogatásra, valamint helyi ösztönzők igénylésére pályázhatnak, továbbá lehetőség nyílik több helyi jelentőségű program, életpálya tervezést segítő helyi képzés
és tréning megvalósítására.
A lebonyolítás során az önkormányzat aktív partnere az Új Nemzedék Központ.
A projekt megvalósításának időtartama: 2018.04.012021.05.31.
További információ: a www.devavanya.hu oldalon,
illetve a pályázat közösségi oldalán a www.facebook.
com/eselyotthondevavanya
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Digitális Jólét Program
Dévaványa Város Önkormányzata pályázati úton
támogatást nyert digitális kompetencia fejlesztésére.
A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projektre
benyújtott 673 kódszámú projektünk keretében különféle digitális eszközök bérletére van lehetőség, úgy,
mint laptopok, tabletek, okos telefonok, projektor,
multifunkcionális eszköz, továbbá a művelődési ház
udvarán kiépítésre került egy Wifi Access Point a szükséges routerrel. A fejlesztés célja első sorban a munkavállalási korú korosztály digitális készségfejlesztés, a
számítógépes ismeretes és online tudás átadása. A támogatásnak köszönhetően a jövőben részben oktató,
részben ismeretterjesztő rendezvények fognak megvalósulni. Kiemelt cél a hátrányos helyzetű csoportok
támogatása és a szemléletformálás, de a támogatásnak
köszönhetően lehetőség nyílik, pl. a városnapok alatt a
futball vb meccsek kivetítésére.
A részletes programokkal hamarosan találkozhatnak
a www.damk.hu oldalon.
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Polgármesteri tájékoztató

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

TELJES HÍDZÁR A HÁRMAS-KÖRÖS-HÍDON! Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és BölcsőA gyomaendrődi Hármas-Körös híd felújítása során dei Intézményegységében az óvoda nyári zárva tartás időa biztonságos közlekedés és az egyes szükséges tech- pontját.
nológiai folyamatok megfelelő módon történő megva2018. augusztus 6. – 2018. augusztus 17.
lósítása érdekében teljes hídzár bevezetése szükséges.
A TELJES HÍDZÁR 2018. JÚLIUS 16. (HÉTFŐ)
8.00-TÓL KEZDŐDIK, IDŐTARTAMA
ELŐRELÁTHATÓLAG 2 HÓNAP.
A teljes hídzár 3 fő elemből áll:
• személygépjárművek, maximum 7,5 tonna össztömegű járművek, menetrend szerinti autóbuszok, a Katasztrófavédelem, a Mentők és a Rendőrség járművei
közlekedhetnek a terelőútként kijelölt Vitézy dűlőn,
(un. Olajosok útja), amely lényegében a Gyomaendrődöt megkerülő mezőgazdasági út. A terelőút hossza a
tájékoztatások szerint 8,7 km hosszú, mart aszfalt burkolatú út, melyen a maximum sebesség 30 km/h lesz.
• gyalogosok, és a kerékpárosok a kerékpárokat áttolva a hídon közlekedhetnek
• a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek, és
minden egyéb jármű a szomszédos településeke érintve közúthálózaton kijelölt útvonalon közelítheti meg
Gyomaendrődöt.
A szakrendelések vonatkozásában itt is felhívnám
rá a figyelmet, hogy július 16-tól a belgyógyászat és a
reumatológiai rendelésben nem lesz változás, azonban
szemészeti, bőrgyógyászati és nőgyógyászati szakrendelés nem lesz a településen.
A mentési pont üzemeltetésében is változások következnek be a kiérkezési idők megnyúlása miatt. A felújítás teljes időtartama alatt a mentési pontra szervezett
mentőkocsi az eddigiektől eltérően nem csak hétköznap, hanem szombat-vasárnap is üzemelni fog kitolt
futási időben, 8.00-tól 20.00-ig. Az éjszakai órákban
elsősorban a Szeghalomról szervezett mentőkocsi látja
el a rászorulókat.

közötti időszakban határozta meg.

Augusztus 21-től minden óvodai egység nyitva tart,
szeretettel várja és fogadja a dolgozó szülők gyermekeit.
A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét:
2018. június 1. - 2018. augusztus 3. valamint
2018. augusztus 21. – 2018. augusztus 31.
napjáig terjedő időszakban állapította meg.
Kérjük a dolgozó szülőket, hogy nyári szabadságuk tervezésekor vegyék figyelembe, hogy óvodáink és a bölcsődei csoport augusztus 6 -17. között
(10 munkanap) nem üzemelnek.
A nyári ügyeleti helyszíneket a karbantartási munkálatok
függvényében a későbbiekben tudjuk meghatározni!
Megértésüket köszönjük!

TISZTELT LAKOSOK!
Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a bőrgyógyászati, nőgyógyászat, szemészet szakrendelés 2018. július 16. napjától várhatóan 2018. szeptember végéig Dévaványán szünetel a gyomaendrődi híd
lezárása miatt, mert a szakorvosok nem vállalják az átjárást
a településre. A betegeket a gyomaendrődi szakrendelőben
továbbra is várják.
A teljes hídzár feloldásának pontos időpontjáról és a szakrendelések megindításáról további tájékoztatást nyújt az önkormányzat.
A belgyógyászati és a reumatológiai szakrendelést a híd
lezárása nem érinti a szakorvosok, kezelő személyzet a megszokott időben továbbra is várja a lakosságot.
Dévaványa Város Önkormányzata

Valánszki Róbert, polgármester

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
A Dareh Bázis Zrt. értesíti a Tisztelt dévaványai lakosságot, hogy a MŰANYAG szelektív edényzetek begyűjtése
az év további naptári időszakában a következő napokon
történik:
Július 12. csütörtök
Július 27. péntek
Augusztus 9. és 30. csütörtök
Szeptember 13. és 27. csütörtök
Október 11. és 25. csütörtök
November 15. és 29. csütörtök
December 13. csütörtök

A ZÖLD, BIO zsákok begyűjtése az alábbi napokon történik:
Július 3. és 24. kedd
Augusztus 14. kedd
Szeptember 4. és 25. kedd
Október 16. kedd
November 7. szerda
November 27. kedd
Kérjük az edényzeteket, zsákokat reggel 7 órára
szíveskedjenek kihelyezni ezeken a napokon!
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Köszönettel: Dareh Bázis Zrt.
www.gyomakozszolg.hu

MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ
MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG IS ELFOGADÁSRA KERÜLT

és nincs kitéve üldözésnek, üldöztetés veszélyének. Az alkotmánymódosítást 159 igen, 5 nem szavazattal hagyta jóvá
a parlament.

Az Országgyűlés a 2018. június 20-ai ülésén a magyar
emberek akaratát érvényesítve elfogadta a Magyarország
védelmét szolgáló akciótervet. Meg kell védeni Magyarországot és a keresztény kultúrát az illegális migrációtól.

A magyarok mind az április 8-ai országgyűlési választáson, mind az elmúlt években lezajlott nemzeti konzultációkon, mind a 2016-os kvótanépszavazáson egyértelművé
tették, nem akarják, hogy Magyarország bevándorló országgá váljon. Ez az akarat a magyar kormányt is kötelezi.
Határozott álláspontja, hogy a bevándorlás súlyos kockázatokat jelent, éppen ezért nemzetbiztonsági kérdés. A Büntető törvénykönyv módosítását is tartalmazó Stop Soros törvénycsomag büntethetővé teszi az illegális bevándorlás
szervezését. Büntethető lesz mindenki, aki illegális migrációt szervez és a magyar törvények kijátszására buzdít.

Az akcióterv két részből áll: a migránsok betelepítését
megtiltó alkotmánymódosításból, és a Stop Soros törvénycsomagból.
Az alkotmánymódosítással megerősítésre került Magyarország szuverenitása és tiltásra az idegen népesség
Magyarországra való betelepítése. Az alaptörvény kimondja, hogy nem telepíthető be bevándorló az országba
az Országgyűlés beleegyezése nélkül és nem kaphat menedéket, nem fogadható el a menedékkérelme annak, aki
biztonságos országon keresztül érkezett Magyaországra

A Stop Soros törvénycsomagot 160 igen szavazattal, 18
nem szavazat ellenében fogadta el a parlament.
Dankó Béla, országgyűlési képviselő

TERVEZETT ÜTEMBEN ZAJLIK AZ M44-ES
GYORSFORGALMI ÚT ÉPÍTÉSE

Június végén Dankó Béla országgyűlési képviselő és
Kiss Boglárka, az építtető NIF Zrt. szóvivője sajtótájékoztatót tartott az M44-es út építésének előrehaladásával
kapcsolatban.
Dankó Béla országgyűlési képviselő kifejtette, hogy
a Békés megyei lakosok és a megye gazdasága számára
kiemelkedően fontos beruházás zajlik jelenleg, hiszen
a megye a fejlett úthálózat hiányában elszigetelődött az
ország többi területétől, az M44-es út építése azonban
Békés megyét becsatolja az ország gazdasági vérkeringésébe. A Képviselő elmondta, amellett, hogy a közúti
közlekedés biztonságosabbá válik az új út építésével, a
gazdasági fejlődés által a bérek növekedését várják el ezzel a beruházással.
Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője elmondta, hogy az
építés tervezett ütemben zajlik, a Kondoros – Csabacsűd

szakaszon a földmunkák készültsége 95%-os. Elkezdődött a Kondoros-Békéscsaba kivitelezése is, illetve a
NIF Zrt. megkötötte a szerződést a Tiszakürt-Lakitelek
szakasz kivitelezésére is. A Kardos és Csabacsűd között
épülő üzemmérnökség épületének alapozási munkái
is elkészültek. A csabacsűdi csomópontnál a vasúti híd
hídfői elkészültek, elkezdték beemelni a hídgerendát.
Dankó Béla kiemelte, hogy az első ütemben, vagyis
2019 végéig elkészülő Tiszakürt-Kondoros szakasz kiegészül egy további 1 km-es szakasszal, mely a Tiszakürt-Kondoros szakasz 44. számú főútra történő visszakötését teszi lehetővé, emellett megtörténik a 44. számú
főút korrekciója 1,5 km hosszon, az M44 felett különszintű átvezetéssel.
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Dankó Béla, országgyűlési képviselő

NE KELLJEN ENGEDÉLYEZTETNI A HÁZTÁJI FÚRT KUTAKAT
Az Országgyűlés 2018. június 20-ai ülésnapján Dankó Béla országgyűlési képviselő „az egyes törvényeknek
a vízkivételekkel összefüggő módosításáról” szóló törvényjavaslattal kapcsolatban szólalt fel, mely egy régóta
húzódó, a falvakban, tanyákon élő embereket, gazdákat
érintő ügy.
Elmondta, hogy ezen rendelet alapvető célja, hogy
egyértelművé tegye a már meglévő, nem engedélyezett
fúrt kúttal rendelkező gazdák számára mi a teendőjük
vízi létesítményük ügyének jogszerű rendezésével kapcsolatban, továbbá olyan szabályozás kialakítása, amely
lehetőséget biztosít arra, hogy egyes vízhasználatokhoz,
vízi létesítmények megépítéséhez és üzemeltetéséhez ne
legyen szükséges sem engedélyezési, sem bejelentési eljárás lefolytatása.
Hangsúlyozta, hogy az indítvány egyelőre kizárólagosan a házi vízellátásra, kerti öntözésre és háziállatok
itatására szolgáló fúrt kutak engedélyezéséről, engedély
alóli felmentéséről és esetleges illetékek, már eddig befizetett összegek visszafizetéséről rendelkezik.
Felszólalásában kiemelte, hogy ez a rendelkezés és annak végrehajtása nem veszélyeztethetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket.

„Közismert, hogy van egy olyan élő jogszabály, amely
2018. december 31-ig kötelezettséget ró mindazok számára, akik ismert, engedélyezett vagy engedély nélküli
fúrt kúttal rendelkeznek a háztartások környezetében.
Legsürgősebben megoldandó feladatunk ennek a jogszabálynak mihamarabbi módosítása és hatályba léptetése.”
– mondta Dankó Béla
Elmondta, hogy számos terület érintett ebben a kérdésben, Békés, Csongrád, Bács –Kiskun, de még Pest
megye déli része, vagy Jász-Nagykun-Szolnok megye is.
Ezután kitért a háztáji kertekben való termesztés támogatására, jelentőségére. A törvényi szabályozás egyszerűsítésével, könnyítésével ösztönözni szeretnék a vidéken
élő embereket, hogy műveljék a kertjüket, mert a háztáji
kiskertekben termesztett élelmiszerek nagy értékük mellett biztos alapanyagai saját háztartásuknak is.
Felszólalásának végén kérte, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását, amely egy újabb lépést jelent a
hatékony öntözés feltételeinek megteremtése irányába,
továbbá jelentős mértékben segíti a háztáji gazdálkodással foglalkozó emberek boldogulását.
Dankó Béla, országgyűlési képviselő

VÁROSI KÖZTISZTVISELŐK NAPJA
2018. június 29-én ünnepeltük a városban dolgozó köztisztviselőket, hivatali dolgozókat. A délután folyamán műsort a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói adták, majd Kiss Károly alpolgármester
úr mondott köszöntőt és adta át a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő címet, a településen végzett kiemelkedő
szakmai tevékenységéért, a köz-szolgálatáért végzett munkájáért Földi Imre képviselő úrnak.
Földi Imre 1972. október 10-én Békéscsabán született, általános iskolai tanulmányait Dévaványán, az akkori 1. számú
Általános Iskolában folytatta, majd a Karcagi Mezőgazdasági Szakközépiskolában tanult és érettségizet 1991-ben és tett
növénytermesztő és növényvédő technikus képzettséget. Ezt
követően egyéves sorkatonai szolgálatot végzett Hódmezővásárhelyen és Rétságon, mint tüzér és írnok.
A sorkatonai szolgálatot követően közbiztonsági tanfolyamot végzett, majd ment el dolgozni a Róna Termelőszövetkezetbe, később a vendéglátóiparba. 1997 óta, máig
Dévaványa Város Önkormányzatánál dolgozik, szervező
munkatársként. Közben felsőfokú tanulmányt folytatott
Mezőtúron, ahol 2002-ben mezőgazdasági mérnök szakon,
település-üzemeltető szakirányon szerzett diplomát. Ez idő
alatt megnősült, házasságából két gyermekük született: Hédi
és Levente. A főállás mellett feleségével együtt családi gazdálkodást folytatnak, ahol növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoznak, mint őstermelők.

A város életében aktívan, 2001. szeptembere óta, mint
képviselő is részt vesz, továbbá a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, illetve második éve vezeti már a Települési
Agrárgazdasági Bizottságát is.
Ezúton is szeretnénk gratulálni Földi Imre képviselő úrnak és további jó egészséget kívánunk neki!
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Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház dolgozói

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Idén is folytatódik a nyári
diákmunka program
Térségünkben a Gyomaendrődi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának megvalósításával „Nyári diákmunka 2018.”
elnevezéssel munkaerő-piaci programot
indítunk, várhatóan 200 diák számára.
A korábbi években a nyári diákmunka
programban a foglalkoztatást biztosító és
így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati
alaptevékenységet végző intézménye lehetett. Idén azonban, az ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság
és a vendéglátás területén is lehetőséget
biztosít a program keretében diákok foglalkoztatására.
A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét
megelőzően a járási hivatal foglalkoztatási
osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtaniuk.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként
a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint
illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát.
Ehhez személyes okmányaival, valamint
érvényes diákigazolványával, vagy annak
az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási
igazolásával kell felkeresse – még szintén
a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályát.
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek
munkaviszonyban történő alkalmazása
esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás
támogatható. A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes
összegének 75 százalékát legfeljebb 2,5
hónap időtartamra térítik meg. A hiányzó
bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.
Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében
havonta személyenként 135 ezer 375 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 103 ezer 500 forint
vehető figyelembe. Ezen összegen felül
még a szociális hozzájárulási adó – előbb
említettek szerinti – arányos részét térítik
meg a foglalkoztatónak.

A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben
történő foglalkoztatás esetén a támogatási
összeg arányosan csökken.
A központi program keretében legfeljebb 2,5 hónap időtartamra, 2018. június
18 és 2018. augusztus 31 közötti időszakra igényelhető a támogatás a 16-25 év
közötti, nappali tagozatos tanulói vagy
hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt
igazolni tudó diákok foglalkoztatásához.
A foglalkoztatásnak a vendéglátás vagy a
mezőgazdaság területén kell megvalósulnia, a betöltött munkakörnek ehhez kell
igazodnia.

A támogatás kizárólag a járási hivatal
foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely az adott hónapot követően
benyújtott elszámolási dokumentumok
alapján utólag kerül kifizetésre.

Sikeres női szabó képzés
a Gyomaendrődi Járásban
Sikeres záróvizsgát tettek a női szabó
képzésben részt vevő, GINOP programok keretében beiskolázott személyek a
Gyomaendrődi Járásban, és sokan már el
is helyezkedtek közülük.
A GINOP 5.1.1. Út a munkaerőpiacra és a GINOP 5.2.1. Ifjúsági Garancia
központi program keretein belül tavaly
október végén vette kezdetét a női szabó
képzés Dévaványán. A képzés hétfőtől
péntekig, napi 6 illetve 8 órában, egészen
idén májusig tartott. Az oktatás a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiumában zajlott.
A képzésben részt vevők két nap adtak
számot tudásukról, felkészültségükről.

Két gyereknapon is részt
vett a Vidra
A közelmúltban, egy hétvégén két Gyereknapon is részt vett a Vidra Önkéntes
Járási Mentőcsoport Egyesület.
Május 26-án a dévaványai gyereknapon,
egy nappal később pedig Gyomaendrődön, a Liget fürdőben tartott gyereknapon
szórakoztatta a kicsiket a gyomaendrődi
járás lakosainak védelmére specializálódott katasztrófavédelmi mentőcsoport.
Dévaványán kutyás bemutatót tartottak
az egyesület jóvoltából, Gyomaendrődön
pedig rekeszmászásra és búvárkodásra teremtettek lehetőséget a vidrások. Mindkét
településen jól szórakoztak a részt vevő
gyermekek
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Az első napon szóban, míg a második
napon a varrógépek mögött mutatták
be a 7 hónap alatt elsajátított elméleti és
gyakorlati ismeretanyagot.
A képzésen résztvevő ügyfelek közül öt
személy már a szakmában dolgozik, míg
egy személy – a megszerzett szakmai ismeretanyag, képességek, kompetenciák
birtokában – saját vállalkozás elindításán
gondolkodik.

A római-katolikus egyházközség rovata
Július 28-án lesz egyházközségünk
búcsúünnepe. A plébániatemplom,
Szent Anna tiszteletére lett felszentelve és a szent ünnepnapjához legközelebb eső szombaton tartjuk a
búcsút, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Az ünnep kapcsán két dologról szeretnék reflektálni. 2015 óta
vagyok az egyházközség vezetője és az
eltelt néhány év alatt örömmel konstatálom, hogy sokak számára már nem
„ciki” vallásosnak lenni, úgymond
a vallás kezd visszajönni a „divatba”.
Továbbra is mindenkit a vallásos életre szeretnék buzdítani, hiszen enélkül a nihilizmus felé
haladunk. Isten úgy teremtette meg az emberi lelkünket,
hogy az vágyódik Őutánna és igazi békét nem lelhet semmi és senki másban. A lelkiismeretünk szavát ideig-óráig elnyomhatjuk különböző élvezetekkel, viszont ennek
előbb-utóbb testi következményei is lesznek, nyilván negatív értelemben. A sok pszichiátriai betegség hátterében
egyrészt a vallástalan és értéktelen életmód áll. Istenbe vetett élő és tettekben megnyilvánuló hit nélkül az életünk
értelmetlenné válik. Szentmisére nemcsak azért kell jönni,
mert a tíz parancsolat közt szerepel az Úr napjának megszentelése, hanem mert a szentmisében és a többi szentség vételében szentelődünk meg. Továbbá itt kapjuk meg,
azt az áldást amire egész héten oly nagy szükségünk van
ügyes-bajos dolgaink végzése alatt. A másik dolog, amire
reflektálni szeretnék, hogy az ünnep, kiemel a hétköznapok egyformaságából és szürkeségéből. Az emberi léleknek, azonban igazi ünnepre van szüksége, amelyben a szívét Istenhez emelheti. A profán ünnepek mellett, szükség
van a szent ünnepre is, hiszen a legmélyebb vágyunk, az
Isten utáni vágy. Ezt semmi és senki mással nem tudjuk
betölteni, csupán Istennel. Keressük tehát az Istennel való
kapcsolatot és éljünk megszentelt és értelmes életet. Az
egyházban létezik nemcsak kisgyermekek megkeresztelése, hanem felnőttek keresztelése is. Buzdítok mindenkit,
aki még nem lett megkeresztelve és szeretne megkeresztelkedni, vagy elmaradt az elsőáldozása, bérmálkozása és
szeretné ezeket pótolni, akkor bátran jelentkezzen nálam,
nem az egyházi adó, hanem a lelki békéje és üdvössége
miatt. A vasárnapi szentmisét pedig nagyon súlyos ok kivételével, soha ne hagyjuk el. Egyházközségünk búcsúünnepe alkalmából, kérem Szent Anna mindannyiunkért
való közbenjárását.

Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.
2018. július 28.: EGYHÁZKÖZSÉGÜNK BÚCSÚÜNNEPE,
szentmise 10 órától a templomban. A szentmise után mindenkit szeretettel várunk az agapéra.
Figyelmükbe:
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési
oktatásra lehet jelentkezni.
Június hónap pénteki napjain szentmise a templomban
16 órától.
Minden szentmise előtt 20 percel gyónási lehetőség van.
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a
plébánián.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.
Egyházi

adó

katolikus

felnőtt

személyenként,

2018. január 1-től:
nyugdíjasoknak: 2.000 Ft,
keresettel rendelkezőknek: 2.500 Ft.
Az egyházi adó a Dévaványai Takarékszövetkezetnél is
befizethető, a következő bankszámla számra: 5400003810001428.
A jóság összeköt. Kérjük, támogassa adója 1%-ával
a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ szolgálatát!
Technikai szám: 0011
Hálásan köszönjük mindazoknak akik imával, munkával, anyagiakkal támogatták egyházközségünk életét és
működését.
Elérhetőségek: Plébános: +36-30-465-11-71
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Sekrestyés: +36-30-714-91-36
Ft. Bilibok György

JÁTSZÓKERTI BÖLCSI BÚCSÚ
2018. június. 21-én megrendeztük első Bölcsi Búcsú ünnepségünket, ahol nem a búcsún volt a hangsúly, hanem,
hogy a bölcsibe járó gyermekekkel és családtagjaikkal egy
jó hangulatú kellemes délutánt töltsünk el.
A feldíszített udvart a gyerekek rajzai tovább színesítették. A jó hangulathoz segítségünkre volt Laskainé Kiss
Alexandra, aki felrázta a csapatot egy kis bölcsis tipegős-topogós, táncolós játékkal. A Váradi Bt. segítségével pedig a
családtagok belekostólhattak, hogy mit kapnak a gyerekek
reggelire illetve uzsonnára. A pritaminos csirkehús krém, a
majorannás csibemájas és a snidlinges vajkrém kóstolására
volt lehetőség. Mindenki többször is elégedetten letesztelte
az ételeket.
A gyerekeket a már jól ismert játékokon kívül ugráló várral, horgászós játékkal és az elmaradhatatlan csillám tetoválással vártuk.
Köszkönjük Laskainé Kiss Alexandrának és Váradi Károlynak, hogy a segítségünkre voltak. Köszönet a Kolléganőknek, a lelkes helytállásért! Örülünk, hogy ilyen sokan
eljöttek és egy vidám, tartalmas délutánt tölthettünk együtt!
Kívánunk a ballagó bölcsiseknek önfeledt, boldog óvodás
éveket!
Ambruzsné Ignácz Ildikó

PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET
KITÜNTETETTJE
2018. június 6-án Bán Lászlóné Mile Edit Eötvös
József emlékérem bronz fokozatú kitüntetését vehette át Békéscsabán. A díjat Galló Istvánné a Pedagógus
Szakszervezet leköszönő elnöke adta át.
Sok éven keresztül segítette a Dévaványai Alapszervezetmunkáját, tagként és titkárként is. Egy igazi közösségi ember. Köszönjük eddigi munkáját.
Reméljük közelgő nyugdíjazása után is ugyanilyen
agilis, életvidám életet fog élni.
Dévaványai Alapszervezet

DKEF RAJZPÁLYÁZAT NYERTESEINEK KIRÁNDULÁSA
A Dévaványai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum áprilisban hirdetett meg rajzpályázatot általános iskolás és
középiskolás diákok számára, ,,Tőled függ, hogy mitől
függsz!” címmel. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázati felhívás keretében „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjaik támogatására”
projektben megvalósuló KAB-KEF-16-A-25468 azonosítószámú „A dévaványai KEF” elnevezésű projekt
keretében valósulhatott meg a Szakmai nap, melyen
belül került meghirdetésre a rajzpályázat.
A pályázatra több mint száz pályamunka érkezett, melyek közül a szakmai zsűri választotta ki a helyezetteket, akik részt vehettek a jutalomkiránduláson, június
19-én.
A programokkal teli, izgalmas utazáson 15 diák vett
részt. A korai indulás ellenére, mindenki izgatottan
és frissen szállt fel az önkormányzat kisbuszára, majd
kezdetét vette a kirándulás. Az első megálló Domonyvölgyben volt a Lázár Lovasparkban, ahol a világbajnokok termét, a falusi udvart és a festői szépségű parkot
csodálhatták meg a gyerekek, majd elfogyasztották a
háromfogásos ebédet is. A következő megálló Gödöllőn volt, ahol Magyarország legnagyobb barokk kas-

télyát, a híres-nevezetes Grassalkovich-kastélyt tekinthették meg a kirándulók. A Lovardát, a Kastélyparkot
és a Királyi pavilont is szemügyre vették a gyerekek,
illetve a kastély kiállításait, majd buszra szállva meg
sem álltak a veresegyházi Medveotthonig. Az 5,5 hektáron kialakított, Közép-Európa egyetlen medveotthona, ahol nem csak medvék, hanem más vadon élő
álltatok is helyet kapnak. Jelenleg 29 farkas, mosómedvék, ormányos medvék, rénszarvasok, köröző hollók,
varjak, egerészölyvek, vércsék, szarkák is élnek a macik mellett. Az állatok megtekintése mellett a gyerekek
különböző szórakozási lehetőségeket is kipróbálhattak: játszótér, pihenőpark, látványlift, kismozdony, és
természetesen az elmaradhatatlan macietetés.
A tartalmas nap után, megfáradva, de élményekkel
telve indult haza a csapat. Útközben Tiszafüreden fogyasztották el a vacsorát egy pizzériában, majd éjszaka
érkeztek haza.
A résztvevő diákok élménybeszámolói alapján mindenki jól érezte magát, elfáradva ugyan, de rengeteg új
élménnyel tértek haza.
Dévaványai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
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ERDÉLYBEN, A SÓ ÚTJÁN
A Ványai Ambrus Általános Iskola hetedikesei sikeresen pályáztak az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiírt Határtalanul programra. Az elnyert közel
kétmillió forinton 33 gyerek vehetett részt májusban
egy négynapos erdélyi táborozáson. A tanulmányi
kirándulásunk Nagyszalontán kezdődött, megtekintettük a főteret, a régi Magyarország szimbólumaival,
szobraival, megnéztük a csonka tornyot is. Következett
az Arany emlékház. Itt a tárlatvezető hölgy olyan dolgokat mondott el a költőről, melyek a mai irodalom
könyvekben nem találhatók. Bánffyhunyadon a református templommal ismerkedtünk meg, majd Tordára
indultunk. A sóbányában az idegenvezető hölgy kalauzolása mellett megtudtuk, hogy milyen értékes volt
régen a só, és makettek segítségével tanulmányoztuk
a só kitermelésének módját. Ez egy könnyű fizikaóra
is volt ez egyben, mert az idén tanult egyszerű gépek
gyakorlati hasznát láthattuk. Majd Marosvásárhely
főterének nevezetességei következtek. Késő este elfoglaltuk a szállásunkat. Vendéglátónk beszéde alapján a
székelyekről elmondott anekdoták elevenedtek meg
bennünk. Másnap meglátogattuk a székelyszentléleki
iskolát. Itt rövid bemutatkozás és műsor következett.
Megtekintettük az iskola tantermeit, majd focimecscsen vehettünk részt, valamint testnevelés órát láthattunk. Ezután Székelyudvarhelyen a főtér nevezetességeivel ismerkedtünk. A következő állomás Szejkefürdő
volt, ahol a székelykapu között sétával Orbán Balázs
sírjához értünk, és koszorút helyeztünk el. Itt kezdődött a „borvíz” kóstolásunk is. Székelyudvarhely után
Szováta, a Medve-tó felfedezése volt a programunk. A
következő megálló Korond volt, ahol a népművészet

állt középpontban. A harmadik napon Csíksomlyón
voltunk. Itt a kegytemplommal ismerkedtünk, közelről megnéztük a híres Mária szobrot. Megkóstoltuk
a forrás vizét; a Kálvárián felmásztunk a nyeregre, a
búcsú helyszínére. Nyergestetőn verssel emlékeztünk
meg a székely szabadságharcosokról.

A Békás-szorost, és a Gyilkos-tó környékét megismerve földrajzi ismereteinket elevenítettük fel. Negyedik napon Fehéregyházán álltunk meg, ahol közösen
Petőfi verset szavaltunk, majd Segesvár következett.
Utolsó állomás Kolozsvár volt, ahol Mátyás királlyal
kapcsolatban idéztük fel a történelmi tudásunkat. Bízunk abban, hogy ez a kirándulás nemzeti összetartozás érzésének kialakításában fontos mérföldkő volt a
gyerekek számára. Köszönetemet fejezem ki a munkatársaimnak – név szerin Tóth Annamáriának, Miléné
Antós Gabriellának, Zima Lászlónak –, akik a programok lebonyolításában segítségünkre voltak. Külön köszönet jár lelkes idegenvezetőnknek Pető Andreának.
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Mile Lajos, projektvezető

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
KÉPZÉSEK
Rendkívüli felvételi eljárás során meghirdetett képzéseink a 9. évfolyamra
Szakgimnáziumi képzéseink

NYÁRI SZÜNET INFORÁNICÓK

Tagozatkód

Ágazat

Érettségivel
együtt megszerezhető
szakképesítés
(4 év)

0401

Informatika
ágazat

Irodai
informatikus

Informatikai
rendszerüzemeltető

0402

Szépészet
ágazat

Férfi fodrász,
borbély

Fodrász

Érettségire épülő
szakképesítés (+1 év)

Szakközépiskola képzéseink

Tagozatkód

Megszerezhető
szakképesítés
megnevezése
(3 év)

Érettségi bizonyítvány
megszerzésére irányuló
képzés (+2 év)

044

Eladó
(ösztöndíjas
szakma)

A szakképzettséggel
rendelkező diákok számára
2 év alatt biztosítjuk az
érettségire való felkészítést.
A szakképesítést beszámítjuk,
így csak 4 tárgyból kell
érettségi vizsgát tenni:
– magyar nyelv és irodalom
– matematika
– történelem
– idegen nyelv

0407

Hegesztő
(ösztöndíjas
szakma)

• Érettségire való felkészítés szakmával rendelkezők részére nappali, illetve esti képzésben.
• A szakmai bizonyítvány beszámításával négy közismereti tárgyból kell érettségi vizsgát tenni.

Felnőttoktatás
Érettségire épülő képzés (képzési idő 2 év):
• Fodrász (OKJ 54 815 01) nappali, esti munkarend
• Vendéglátásszervező-vendéglős (OKJ 54 811 01 ) szakmai előképezettség szükséges, így a képzési idő 1 év
Közismeret nélküli szakmai képzések (képzési idő 2 év):
• Eladó (OKJ 34 341 01) nappali, esti munkarend
• Számítógép-szerelő és karbantartó (OKJ 34 523 02)
nappali, esti munkarend
• Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04)
nappali,
esti munkarend
• Hegesztő (OKJ 34 521 06) nappali, esti munkarend
• Szociális gondozó és ápoló (OKJ 34 762 01) nappali,
esti munkarend
Érettségire felkészítés (képzési idő: 2 év):

Nyári gyakorlatok kezdete: 2018. június 18.
Vége: 2018. augusztus 31.
FONTOS! Az időtartama a tanterv szerint meghatározott
(140 vagy 160 óra), melyet teljes időtartamban le kell tölteni
a felsőbb évfolyamba lépéshez. Tehát: a gyakorlat végéig az
előzetes beosztásban bekövetkezett hiányzást is pótolni kell.
A tanuló a gyakorlatról naplót (szabvány dokumentum
vagy füzet) vezet, melyben rögzíti a napi elvégzett teendőket. A céges igazoláshoz ezt is le kell adni az osztályfőnöknek. Ennek hiányában a nyári gyakorlat nem zárható le, a
továbblépés nem lehetséges.
Ügyeleti nap, hivatalos ügyek intézése: szerda, 8-12 óra.
Tankönyvosztás: minden osztályban szeptember 3-án, az
első tanítási napon. Ingyenes ellátás csak ÉRVÉNYES ingyenességi jogosító dokumentumok bemutatásával lehetséges.
Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) 8 órától.
Tanévnyitó ünnepség: 9 órától.
Mindenkinek balesetmentes, vidám nyári szünetet, jó pihenést kívánunk.

TÚL VAGYUNK AZ ÉRETTSÉGIN
A GYSZC dévaványai középiskolájában befejeződtek a
középszintű érettségi vizsgák.
Június 18-19-én a 12/R osztály tanulói izgatottan adtak
számot tudásukról a vizsgabizottság előtt. A bizottság elnöke, Gyurisné Fehér Mária elismeréssel értékelte a felkészítő
tanárok munkáját a közismereti- és a szakmai tantárgyakból egyaránt.
Kiváló teljesítményt nyújtottak, ezért a bizottság dicséretben és könyvjutalomban részesítette:
Daróczi Patrícia Katalint és Ásós Tamást angol nyelvből;
valamint Malomsoki Naomi Rella, Csordás Virág Noémi és
Ozsváth Veronika tanulókat szépészeti szakmai ismeretekből.
Az érettségizettek vendéglátás-szervező és szépészet szakirányban folytathatják középiskolai tanulmányaikat.
A diákok a szülők és a tanárok közös érdeme, hogy szép
eredményekkel fejeződött be, ez a két napon át tartó érettségi megmérettetés.
Osztályfőnökként büszke vagyok tanulóimra, a fegyelmezett, összeszedett feleleteikre és sok sikert kívánok az előttük álló „nagybetűs élethez”!
Schwarcz Júlia
osztályfőnök
A szakmai vizsgák eredményeiről a következő hónapban
számolunk be.
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TÓTH AUGUSZTA KONCERT
A SZARVASI VÍZI SZÍNHÁZBAN
2018. augusztus 9-én csütörtökön a Szarvasi Vízi
Színházba, Tóth Auguszta koncertjére szervezünk
utazást. A koncert 20:30-kor kezdődik, melyre
1200.-Ft-os áron lehet jegyet vásárolni a Dévaványai
Általános Művelődési Központban, 2018. július
31-ig! A jegyár az útiköltséget nem tartalmazza!
A koncerten a művésznő által írt dalok lesznek hallhatóak, melyeket ,,Érzések” c. albumára készített, jazzes, az élet sava-borsáról szóló muzsika. A koncerten
a zeneszerzők is közreműködnek: Pintér Tibor, Lerch
István, Révész Richárd, Szolnoki Péter.
Minőségi kikapcsolódás, egy csodás helyszínen!
Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
Dévaványai Általános Művelődési Központ
közművelődési munkatársai

Immáron második alkalommal került megrendezésre
a VÁNYA FÉNYE FESTIVÁL.
Az előzőhöz hasonlóan idén is rengetegen látogattak el
városunkba eme esemény miatt. Egy nagyszerű hétvégét
tudhatunk magunk mögött, ahol Magyarország legnevesebb előadóiból válogatott a szervező aki nem más mint
ifj. Purger Ferenc aki próbálta eltalálni mindenkinek az
ízlését.
Az idei fellépők között köszönthettük az Ak26-ot, Rico
Miss Mood-ot, D Sessiont, Dj Hlasznyikot valamint
Jackwellt, akik felhőtlen hangulatot teremtettek az érdeklődők számára. Köszönjük a képeket Ambruzs-Szabó
Józsefnek, aki mindent felülmúló energiával fotózott az
egész este folyamán.
Végezetül köszönjük a rengeteg pozitív visszajelzést,
ami a szervező felé érkezett, valamint minden dolgozónknak a kitartó munkát az egész este folyamán.
A rendezvényt támogatták Purger Ferenc egyéni vállalkozó, valamint a DÁMK Művelődési Ház.

AZ ARCO KAMARAZENEKAR KONCERTJE
A budapesti Arco Kamarazenekar zenészei június 23-án,
szombaton este a református templomban tartották hagyományos koncertjüket. Béres János tiszteletes úr rövid istentiszteletet követően köszöntötte a jelenlévőket, a zenekar
tagjait, valamint megköszönte mindazok segítségét, akik a
hangverseny létrejöttét valamilyen módon támogatták, segítették.
Victor András karmester minden zenemű előtt bemutatta röviden a zeneszerzőket, megosztott velük kapcsolatban
egy-egy érdekességet (Grieg, Marcello, Barber, Boccherini,
Mozart, Bartók), majd felcsendültek a művek.
A zenészek játéka nagy örömet szerezett a hallgatóságnak. Azoknak, akik eljöttek, felejthetetlen élményben volt
részük. Jó volt találkozni ismerősökkel, barátokkal, komolyzenét kedvelőkkel.
Köszönjük a támogatók segítségét:
• Dévaványa Város Önkormányzata (anyagi támogatás)
• Református Egyházközösség (helyszín biztosítása)
• Dévaványai Vadásztársaság (szállás)
• Ladányi Mihály Könyvtár (plakátok elkészítése)
• Saly Sándorné és családja (szervezés, péntek esti
vendéglátás)
• Victor András (a péntek esti vacsora előkészítése)
• Váradi Andrásné (sütemények készítése)
• Ramóna Étterem (szombati étkezés)
• „Arco Zenekart Kedvelők Dévaványai Baráti Köre”
(sütemények készítése)
A jövő évi viszontlátás reményével:
Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (szervező)
Saly Erika

TÉDE HÍREK!
2018. julius 28-án az ALMÁSI kastélyba látogatást szervezünk. Aki szeretne velünk kirándulni,az alábbi telefonon
jelentkezhet.
KOZMA BÁLINTNÉ: 483-742 telefon.
FEKE ISTVÁNNÉ: 216-665 telefon.
Buszköltséggel, belépődíjjal együtt 3500 Ft Várjuk jelentkezésüket.
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KOZMA BÁLINTNÉ
a TÉDE elnöke

DÉVAVÁNYAI SIKEREK AZ ORSZÁGOS NÉPZENEI MINŐSÍTŐKÖN
Június 9-kén Egerben a „Ködellik a Mátra” Regionális
Népzenei Találkozó és Országos Citera-zenekari Fesztiválon négy Dévaványai népzenét tanuló diákokból álló zenekar vett részt, ahol országos minősítésen a Csiperke Banda Ezüst (Ignácz Dóra, Nagy Réka, Erdei Boglárka, Nagy
Endre), a Gyöngyök Énekegyüttes Arany (Ignácz Dóra,
Kecse Sára, Kovács Laura, Erdei Boglárka, Erdei Virág, Magyar Mirella, Séllei Aliz, Szabó Hanna, Balogh Tibor, Papp
Ákos), a Ványai Húrszaggatók (Séllei Aliz, Szabó Hanna,
Erdei Virág, Balogh Tibor, Magyar Mirella, Papp Ákos)
Arany minősítést, a Sárréti Pengetősök elnevezésű Citeraegyüttes (Bolgovics István, Gyalog Sándor, Mohácsi József)
térségi Kiváló minősítést kapott a zsűritől.

Gratulálunk a csoportoknak és felkészítőjüknek: Erdeiné
Mucsi Mártának és Erdei Attilának!

Június 16-kán Deszken a KÓTA Aranypáva Gála versenyén a Balogh Duó (Balogh Norbert, Balogh Tibor) citerakettős pedig megkapta az Aranypáva Nagydíjat, mely a
Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége által szervezett felmenő rendszerű népzenei versenyén megszerezhető legmagasabb fokozat.

VIDÁM HANGULATBAN ZÁRTUK
A FOLKMŰHELY EGYESÜLET
ZENEÓVODÁSAIVAL A TANÉVET
Februárban indult előkészítő műhelymunkánk, mely
során a gyerekek megismerkedtek az ének és ritmuskészségeket fejlesztő népi játékokkal, gyermekdalokkal. Hangszerekkel barátkoztunk, hangjegyeket rajzoltunk, kottát
színeztünk teli vidámsággal és sok-sok szeretettel. Május
végén álltunk közönség elé, ahol bátran énekeltünk és muzsikáltunk. Jövőre találkozunk!

TÁRSASTÁNC
A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Feltörekvők társastánc csoportja 2018. május
25-27-én a XIV. Zemplén Minősítő Országos társastánc
versenyen vett részt, ahol formációban, menet szambában
és páros versenyen indultak. Ezüst minősítést szereztek
a következő tanulok: Tóth Dominik - Séllei Andrea, Balogh István - Szenczi Eszter, Perei Krisztián - Túri Fanni és
Zima László - Hajdu Brigitta párosok. Felkészítő tanáruk
Perei Ágnes.

FELKÉSZÜLÉSI TÁBORBAN
A VOX HUMANA VEGYESKAR
Idén is hétvégi táborba vonult énekkarunk, hogy alaposan készüljön fel a közelgő hangversenyre.
Június 22-én délután, autóbusszal indultunk Békés Dánfok Üdülőközpontba. A hely kiválasztását alapos kutatómunka előzte meg. Itt találtunk megfelelő és megfizethető
körülményeket arra, hogy a július 14 én tartandó hangversenyünkre zavartalanul készülhessünk.
Karnagyunk, Márti naponta többször is másfél órás próbákat tartott nekünk. Jó hangulatban gyakoroltunk, de ez
nem ment a komoly munka, a fegyelem rovására. Két próba közt sárkányhajóba szálltunk, így eveztünk a Körösön,
amely csapatépítésnek sem utolsó. A sportolási lehetőséget
az üdülőközponttól kaptuk ajándékba.
Igyekeztünk egymásra figyelni, mozdulatainkat összehangolni, több-kevesebb sikerrel. Elég esetlenül forgattuk
az evezőket, senki sem bírta ki nevetés és átázott ruha nélkül, még énekeltünk is a hajóban. Este a csoport több tagj
a motorcsónakkal indult megnézni a naplementét,
a Körösön.
Szombaton este még szólampróbákat tartottunk. A két
nap lehetőséget adott a kötetlen, közvetlen, jó hangulatú
beszélgetésekre, együtt kávézásokra.
Vasárnap reggeli után még próbát tartottunk, majd lelkileg feltöltődve, énektudással gazdagodva indultunk haza.
Köszönjük karnagyunk, Erdeiné Márti és családja munkáját, türelmét. Továbbá köszönjük Dévaványa Város Önkormányzata, Képviselő testülete támogatását, amely lehetővé tette a program megvalósítását.
Kürti Ignácné, az egyesület elnöke

Ezúton is szívből gratulálunk!
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JUTALOMKIRÁNDULÁS KAZINCZY- ANYANYELVI VERSENY HELYEZETTJEIVEL
Rendhagyó volt az idei verseny, hiszen ez volt a 10. alkalom a meghirdetése óta. Lebonyolítására április 18-án
került sor a múzeumban, ami a Dévaványai Múzeumbarátok Kör közös szervezésében történt. A helyezést elérőket
jutalomkirándulással leptük meg.
A kirándulás napja június 2. volt. Az úti cél pedig a diósgyőri vár, illetve az Szent István cseppkőbarlang, a lillafüredi vízesés, Palotaszálló megtekintése volt.

Reggel hat órakor volt a gyülekező. A várnál idegenvezető navigálásával betekinthettünk a termekbe, a toronyba és
az udvarrészbe is.
A diósgyőri vár egy középkori vár a történelmi Diósgyőr
városában, ami Miskolc egyik városrésze. Már a 12. században állhatott itt, gótikus stílusú, a tatárjárás után épült,
fénykorát Nagy Lajos uralkodása alatt élte, lovagterme a
legnagyobb volt Európában. Később a magyar királynék
jegyajándéka volt, egészen a török időkig. A 17. század
végére már lakhatatlanná vált, állapota egyre jobban leromlott. Régészeti feltárása az 1960-as években kezdődött
meg. A 2010-es évek elején a várat elkezdték visszaépíteni
eredeti állapotába, a helyreállított helyiségeket korhű bútorokkal rendezték be.
Második úti célunk a Szent István-cseppkőbarlang
volt, vagy röviden István-barlang ami Lillafüreden található. Idegenforgalmi célokra kiépített, 1991-ben gyógybarlanggá nyilvánított, fokozottan védett barlang.
A Bükki Nemzeti Parkban, a Szinva völgyében, az Eger
felé vezető műút mellett, 331 méter tengerszint feletti magasságban nyílik. A barlang késő triász, anisusi mészkőben
alakult ki. A legmélyebb része a Pokol. A megnyitott szakaszon érdekes képződmény a Mamutfogsor, cseppkövesebb
barlangszakasz a Meseország, az Oszlopok csarnoka és a
Színházterem. A barlang belső részei vízelvezető járatokkal is kapcsolatban vannak, mert 1958-ban és 1974-ben
feltört benne a víz, és a barlangot elöntve, a bejáraton kizúdult az útra. Az időszakosan aktív forrásbarlang cseppkődíszes főágához kisebb oldaljáratok, emeleti szakaszok
csatlakoznak. A mélypontján a további szakaszok feltárását
állandó vízfolyás akadályozza.

A világítás hatására a barlang sajnos mohásodni kezdett,
ezt korszerűbb világítás bevezetésével igyekeznek megállítani.
Mivel az István-barlang hűvös levegője nagyon tiszta,
teljesen pollenmentes, és közel 100%-os páratartalmú. Egy
részéből 1988-ban gyógy barlangot alakítottak ki a légúti
megbetegedésben szenvedőknek, a Fekete-teremben. A
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság engedélyével látogathatók az idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszai.
A lillafüredi vízesés ma Magyarország legnagyobb függőleges esésű vízesése húsz méteres magasságával. A vízesést a lillafüredi Palotaszálló építésekor alakították ki, tehát
mesterséges vízesés, eredetileg a Szinva patak a Hámori
- tóba torkollott.
A sétányról, ami nagyjából a vízesés felénél éri el a vízesést, a korlát mellett egy ösvényen – a biztonságosan le
lehet jutni a vízesés alá, az Anna – mésztufa barlang felől pedig közvetlenül a vízesés lábához jutunk. Az Anna
– mésztufa barlang egy része a vízesés alatt van.
A híres Palotaszálló 1927 és 1930 között épült Lux Kálmán tervei alapján, neoreneszánsz stílusban. Az épülettől a
Szinva-források felé hatalmas park terül el, botanikai ritkaságokkal. Az építésekor alakították ki a függőkerteket, mivel a Palotaszálló egy meredek emelkedő tetején található,
és ennek megerősítésére ki kellett alakítani egy támfalakkal tagolt teraszos sétányrendszert; itt található az ország
legmagasabb függőleges esésű vízesése.
Nagyon szép helyekre tudtunk eljutni, megcsodálni a
szebbnél-szebb látnivalókat, nevezetességeket.
Köszönjük a Városi Önkormányzat támogatását, mely a
busz költséghez nagy segítséget jelentett. Továbbá a Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítványnak az anyagi hozzájárulást. Szerettük volna, hogy a közreműködő pedagógusok is részesei legyenek a kirándulásnak, de aki el tudott
jönni az egy kellemes nap részese lehetett. Sok élménnyel,
ismerettel gazdagabban tértünk haza.
Szervezők
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MÚZEUMKERTI EST
Újra nagyon sok vendéget köszönthettünk múzeum és a
múzeumbarátok körének közös szervezésében megrendezett Múzeumkerti estünkön. A múzeum dolgozói, a lelkes
múzeumbarátokkal vállalták, kivették a részüket az előkészületekből, a megvalósításból.
Programunk a „Fejezetek Dévaványa történetéből” c. kiállítás megtekintésével kezdődött. Dr. Németh Csaba történész megnyitója után, Hajdu Ildikó és Tóbiás Gáborné
köszöntötte a vendégeket, majd egy kis műsorral kedveskedtünk a megjelenteknek. Arra törekedtünk, hogy a kiállítás vonalát követve bepillantást nyerjenek múltunkba,
újra teret adhassunk tehetséges ványai apróságoknak, a
vidámságnak, a jó hangulatnak. Visszatérő kedves, közismert fellépőink már több alkalommal belopták magukat a
szívünkbe, hiszen gyakran megfordulnak nálunk múzeumi
rendezvényeinken.
A műsorban közreműködött Kádár Ferenc, aki - a hódoltság korát idézve - tárogatón játszott. Örömmel köszöntöttük újra a körünkben a Folkműhely Egyesület művészeti
csoportjának énekes tanulóját, Magyar Mirellát - ő is szinte
hazajár a múzeumba - aki népdalcsokraival szórakoztatott
minket. Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket a kiállítás fő rendezője Szalay Ágnes történész, aki bár ismét a
levéltárból válogatott - de az est hangulatához illő, könnyed,
szórakoztató előadást tartott.
A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kedves kis színjátszó csoportja Boldis Julianna vezetésével, a Csipkerózsika c. jelenettel kedveskedett nekünk.
A hangosítást Csatári István végezte.
Az est további része az időjárás kiszámíthatatlansága miatt, rendhagyó módon az AgroDéva ebédlőjében folytatódott. Köszönjük a lehetőséget Szűcs Ferencek. A vacsora
előtt a Békéscsabáról érkező ASIRAH Oriental Dance két
hastáncosának meglepetés műsorát láthattuk, majd kezdődött a mulatság, a tombolahúzás.
A vacsora elkészítését Váradi Károly és csapata vállalta, a süteményeket a Fejedelmi Cukrászdában készítették.

Köszönjük a támogatásukat. A felszolgálásban a múzeum
dolgozói és a városi középiskolánk néhány tanulója segítkezett. A talpalávaló zenéről, jó hangulatról Bak Krisztián
gondoskodott. A büfét Diósné Marika és Horváth István
üzemeltette. Köszönjük nekik!
Köszönjük továbbá az önkormányzatnak, képviselőinknek, a DÁMK vezetőségének, a civil szervezetek képviselőinek, a támogatóinknak, barátainknak az önzetlen munkáját,
a segítő kezeket. Azt, hogy mindig ott vannak mellettünk,
ha segíteni kell. Szívügyük nekik is a hagyományápolás, a
város múltja és jelene, a gyerekek jövője. Nagyon köszönjük
a támogatójegy vásárlásaikat, felajánlásaikat és tombolatárgy felajánlásokat egyaránt.
Reméljük a műsor alatt és az est folyamán mindenki jól
szórakozott, jó étvággyal fogyasztotta el a vacsorát és a tombolahúzás során is sokaknak kedvezett a szerencse!
A Dévaványai Múzeumbarátok Köre nevében köszönünk
mindent! Legyenek múzeumi rendezvényeinknek gyakran
a részesei, vendégei!
Tóbiás Gáborné
A rendezvényt támogatták:
Dr. Ágoston Sándor, Kiss Károly, Saly Erika, Németi József, Barta János, Tomasovszky Sándor, Csontos Gyula és
neje, Purgel Mihályné, Dr. Nagy Lászlóné, Pap Tibor, Pesztránszki Ferencné, Patkós István és neje.
Tombola tárgyat ajánlott fel:
TÉDE, Pap Tibor, Németi József, Patkós István és neje,
Tóth Izabella, Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászat, Laskai Tibor, Berta Edit, Tóbiás Gábor, Váradi Károly, Szitás
Lászlóné, Szitás Ilona, Elek Lajosné, Váradi Andrásné,
Baloghné Berényi Erzsébet, Fodor Zsigmondné, Feke Istvánné, Németi Józsefné, Tóth Istvánné, Berta Istvánné,
Dr. Nagy Lászlóné, Magyarné Adamik Mariann, Kovács
Károlyné, Szabó Lajos, Hímer Imre, Papp Emilné, Nagyné
Dénes Mária, Barta Jánosné.

KASTÉLYTÚRA - GÖDÖLLŐ
A múzeum és múzeumbarátok körének közös szervezésében az idei kastélytúra helyszíne Gödöllő volt. Elsőként
megtekintettük a Grassalkovich-kastélyt, amely a város belterületén található, az 1730-as években épült. Ez Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélya, a hozzá tartozó
francia kerttel csodálatos látnivalót nyújtott számunkra. A
kötött program után a kastély udvarán zajló kulturális eseményeknek is a részesei lehettünk. Viselettörténeti bemutató, Palotás tánc, fúvószenekari előadást tekinthettünk meg.
A délután folyamán kitérőt tettünk a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikához, ami egy búcsújáró templom, a
Mária kegyhelyek közül a második leglátogatottabb.

Utunk során egy fagyizásra, vacsorázásra is szakítottunk
időt. Az utazók igényeit figyelembe véve már tervezzük a
következő kastély megtekintését, a közös élményeket!
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ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS
EGYESÜLET JÚNIUSI ESEMÉNYE
Június 2-án Csekeszőllőn jártunk, ahol fürdőzéssel egybekötött XXI. Országos Nyugdíjas találkozón vettünk részt. Az előadásunkat sajnos
elmosta az eső, de ettől függetlenül a kis 38 fős
csapa jól érezte magát. Élményekben gazdagon
tértünk haza.
Június 12-én 2 fő a megyei nyugdíjas küldöttgyűlésen vett részt, ahol hasznos információkat
kaptunk.
vezetőség

Születések:

Lévai Zsolt és Rózsa Ilona lánya Fruzsina,
Nagy Viktor és Farkas Zsuzsanna lánya Zsuzsanna,
Stranszki Norbert és Papp Erna fia Norbert,
Csontos Attila és Huszka Edit fia Attila.
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Földet bérelnék
Dévaványa határában.

Kés köszörülést
vállalok!

06-30/857-5727

Telefon:
06/30-964-56-47

BESZÉLGETŐ KÖR
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN ESTE
6 ÓRÁTÓL A CIVILHÁZBAN.

T.: 06/30-964-56-47

BÚZA FELVÁSÁRLÁS
betakarításkor, napi áron a rizshántolóban.

T.: 06-30/326-8226
Matematika és német nyelvből pótvizsgára,
középszintű érettségire gyakorlást, felkészítést
vállalok, általános és középiskolások számára!
Érdeklődni: 06-30/327-0394.

DÉVAVÁNYÁN A BÁNOMKERT XXXV. CSATORNA
MELLETT 0.8827 HA; 29,13 AK SZÁNTÓFÖLD ELADÓ.

ÉRDEKLŐDNI: 06-66/483-178
ERDŐSNÉ CMARKÓ ILONA, GYÓGYMASSZŐR, TELEFON: 06-20/402-2458.
Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre,
- duzzanatokra, ödémákra,
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

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

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!
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SAKK
KISÚJSZÁLLÁS, RAPID VERSENY
Befejeződött a Körös Kupa megyei csapatbajnokság. A tavalyi évhez hasonlóan most is az ezüstérmet sikerült megszerezni. A csapat
tagjai voltak: Fekete Albert , Szász János, Fekete Ágnes és Rácz Imre.

4.Győri Szabolcs

6 (Orosházi SE)

5. Kakuk Sándor

6 (Orosházi SE)

6. Bíró István

6 (Orosházi SE)

7. Dr. Borus Andás

6 (Maróczy SE Szeged)

8. Balog Imre

6 (Békési TE)

Végeredmény:
1. Csaba Honvéd SK

20,5

HAJDÚ KUPA, DEBRECEN

2. Szarvas-Dévaványa SE

15,5

3. Békésszentandrási HMSE

15

Ezen a versenyen is veretlen maradtam, de a két győzelem és öt
döntetlen csak a harmadik helyhez volt elég.

4. Békési TE

14,5

5. Orosházi SE

14,5

Felnőtt ,,A” csoport
1. Szilágyi Norbert 6 (Debreceni SI)
2. Zámbó Zoltán 5,5 (DVTK)

ORSZÁGOS KORCSOPORTOS RAPID
BAJNOKSÁG, HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

3. Fekete Albert 4,5
4. Illés Dávid 4,5 (Kisújszállási SE)

I. korcsoportos lányok:

2. Balogh Bori

5. Szabó Attila 4 (Szatmárnémeti)

III. korcsoportos lányok:

15. Balogh Eszter

6. Tran Dávid 4 (Debreceni SI)
17 induló, 7 forduló

OROSHÁZI GYERMEK SAKKVERSENY
I. korcsoportos lányok:

1. Balogh Bori

8 év alatti lányok:

1. Balogh Bori

II. korcsoportos fiúk:

10. Dékány Attila

12 év alatti lányok:

2. Balogh Eszter

III. korcsoportos lányok:

2. Balogh Eszter

PARK KUPA, GYULA
GORDA FERENC EMLÉKVERSENY, HATVAN

I. korcsoportos lányok:

2. Balogh Bori

I. korcsoportos lányok:

1. Balogh Bori

I. korcsoportos fiúk:

5. Fehér Bence

III. korcsoportos lányok:

1. Balogh Eszter

II. korcsoportos fiúk:

12. Dékány Attila

III. korcsoportos lányok:

1. Balogh Eszter

III. korcsoportos fiúk:

8. Fehér Miklós

XVII. DR. PÁLKA ISTVÁN EMLÉKVERSENY,
OROSHÁZA

Fekete Albert

A 41 résztvevős, 9 fordulós versenyt veretlenül sikerült megnyernem. A legeredményesebb női versenyző Fekete Ágnes lett.
Végeredmény:
1. Fekete Albert

8

2. Udvardi Zalán

8 (Szentesi SE)

3. ifj. Samu Gábor

6 (Békési TE)

TÜDŐSZŰRÉS
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak
el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi
Tüdőgondozóba.
Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!
A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba kerül
(melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi
beutaló szükséges.
A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány,

lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06 66/371-796-os telefonszámon a 121-es melléken kérhet
a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1.
(volt polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100-as telefonszámon a 129-es melléken.
Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a tüdőgondozóval történt telefonos egyeztetést követően minden
jelentkezővel telefonon közöljük.
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GRATULÁLUNK SZELECZKI LILLÁNAK
AZ EDDIGI SIKEREIHEZ!

Országos Diákbajnokság 1. helyezett. Két szabályrendszerben (light-contact-kick-light) magyar
bajnok. Világkupa ezüst és bronzérmes.
Magyar válogatott, 2017-ben Macedóniában az
európa bajnokságon 5. helyezett. Jelenleg a szeptemberi, olaszországi utánpótlás világbajnokságra
készül. A mezőberényi HED-LAND Sportcsarnok
SE versenyzője.

LABDARÚGÁS
2018. június. 2. Szombat: 17:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Vésztői SE 3 - 4 (2 2)
100 Néző: Játékvezető: Szelezsán György.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 7 Papp K., 5 Pap Á.
(3 Kálai B. 46’), 20 Szabó P., 13 Szalai B., - 21 Barna T.,
10 Marton L., 8 Adamecz I., 15 Kovács Gy., 11 Papp D. (2
Kovács B. 79’), - 17 Papp V. (12 Szász D. 83’). Játékosedző:
Kovács Gyula
Góllövők: Papp V. 15’, 31’, 64’, ill: Farkas F. 2’, Tóth K.
41’,Bányai P. 60’, Tokaji Zs. 72’,
Jók: Papp V., Papp K., Pap Á., Barna T., Kovács Gy., ill:
Farkas F., Tokaji Zs., Pap Zs., Lázár T., Horváth D.
Adamecz István: Örülök hogy hétről - hétre kisegítenek
a fiatalok,ez a jövő. Egy motivált Vésztő ellen játszottunk,
ahol a forduló pontokból rosszul jöttünk ki. Az ilyen mérkőzéseket 2-3 év múlva valószínű megnyerjük. Remélem
Papp Viktor holnap is ilyen gólerős lesz a megyei ifi kupa
döntőn.
Zsíros György: Könnyűnek induló mérkőzést tettünk
magunknak nehézzé. Vonal fölött vagyunk ez a lényeg.
Amit vállaltam teljesítettem.
DÉVAVÁNYAI SE II.

Dévaványai SE II, jelenlegi állása a táblázaton:

1. Gádoros SE
2. Kardos-Örménykút KSC
3. Köröstarcsa KSK
4. Dévaványai SE II.

65 pont
64 pont
55 pont
51 pont

2018. június. 2. Szombat: 17:00 Bajnoki mérkőzés!
Zsadányi KSE - Dévaványai SE II. - 2 - 5 (1 - 0)
50 Néző: Játékvezető: Pusztai Zoltán.
Dévaványai SE II: 1 Sági B. (96 Hegedús Zs. 81’), -, 21
Zsila P., 7 Séllei D. (4 Diós B. 46’), 11 Pálfi J., 5 Nagy Z., - 19
Nyíri A. (Juhász Zs. 80’), 6 Bereczki Á., 9 Feke B., 14 Tagai
A., - 10 Panyik F. (15 Berczi M. 81’) , 8 Hrabovszki Á.
Játékosedző: Tagai Attila
Góllövők: Kollár J. 24’, 55’, ill: Hrabovszki Á. 50’, 59’, 79’,
Panyik F. 52’, Pálfi J. 68’,
Jók: Máté G., Muntyán L., Fürj M., Kollár J., ill: Feke B.,
Hrabovszki Á., Nagy Z., Bereczki Á., Pálfi J.,
Tagai Attila: Az első félidei játékunk alapján nem gondoltam volna, hogy a végén meggyőző játékkal magabiztosan nyertünk.
2018. június. 9. Szombat: 17:00 Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE II. - Köröstarcsa KSK 1 - 0 (0 - 0)
120 Néző: Játékvezető: Brlás Zsolt
Dévaványai SE II: 1 Sági B., -, 13 Szalai B., 3 Kálai
B., 11 Pálfi J., 5 Nagy Z., - 7 Ungi A., 6 Bereczki Á. (21
Zsila P. 82’), 16 Marton L. (14 Tagai A. 89’), 8 Adamecz
I., 4 Hrabovszki Á. (15 Hegedűs Zs. 87’), - 10 Panyik F.

(9 Pesztránszki F. 59’), Játékosedző: Tagai Attila.
Góllövők: Kállai B 87’.
Jók: Sági B., Kálai B., ill.: Kurucz J., Zsiga N., Farkas
Gy., Mészáros S., Tóth I.
Tagai Attila: Sajnos a mai mérkőzésen a segítségcsak létszámban volt, nagyon hiányoztak az ifistáink,
akiknek gratulálok az egész éves teljesítményükhöz.
Kracsmárik Tibor: Gratulálok a hazai csapat győzelméhez,
a csapatom bronzérméhez és természetesen a bajnoknak is.
U19 (IFI)

Dévaványai SE U19 jelenlegi állása a táblázaton:

1. Mezőhegyesi SE
2. Dévaványai SE
3. Kondorosi TE

57 pont
50 pont
46 pont

2018. június. 3. vasárnap: 19:00 Kupa döntő mérkőzés!
Helyszin: Békéscsaba, Kórház utcai stadion.
Mezőhegyesi SE (U19) - Dévaványai SE (U19)
1 - 1 (0 - 0)
300 Néző: Játékvezető: Sándor Gergő
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 6 Kovács B., 3 Pap Á.,
4 Meidinger J., 11 Papp D., - 10 Juhász P. (2 Stranszki Zs.
86’), 8 Szabó E., 18 Horváth B. (9 Feke B. 71’), 14 Gubucz V.
(16 Czirják N. 27’), - 17 Papp V., 7 Papp K. Edző: Bereczki
Árpád
Góllövők: Lugasi M. 84’, ill.: Papp V. 82’,
Jók: Sági B., Pap Á., Meidinger J., Szabó E., Papp K.,
Papp D.
2018. június. 6. Szerda: 17:00 Bajnoki mérkőzés!
Csanádapácai EFC (U19) - Dévaványai SE (U19)
2 - 2 (1 - 1)
25 Néző: Játékvezető: Varga Levente
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 6 Kovács B., 13 Diós
B., 4
Meidinger J., 2 Stranszki Zs., - 5 Katona I. (17 Szitás Cs.
70’), 8 Szabó E., 9 Feke B., 10 Juhász P., - 11 Papp D., 7 Papp
K., Edző: Bereczki Árpád
Góllövők: Bozsó M. 20’, 71’, ill.: Diós B. 41’, Szitás Cs.
78’,
Jók: Sági B., Meidinger J.
2018. június. 09. szombat: 10:00 Bajnoki mérkőzés!
Kondorosi TE (U19) - Dévaványai SE (U19) 3 - 2 (3 - 2)
25 Néző: játékvezető: Gyuga Zsolt
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B. 24 (Szitás Cs. 46’), - 6
Kovács B., 13 Diós B., 4 Meidinger J., 3 Papp Á., 2 Stranszki
Zs. (5 Katona I. 51’), - 8 Szabó E., 9 Feke B., 10 Juhász P., 11 Papp D., 7 Papp K. Edző: Bereczki Árpád
Góllövők: Takács M. 10’, 12’, Varga D. 33’ ill.: Kovács B.
24’, Papp D. 30’,
Jók: Sági B., Meidinger J., Papp Á., Kovács B.
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SERDÜLŐ (U16)
2018. június.1. péntek: 17:30
Dévaványai SE (U16) - Kondorosi TE (U16) 6 - 0 (3 - 0)
50 Néző: Játékvezető: Vincze Gyula
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E. (99 Végh T. 46’), - 2
Feke B., 10 Meidinger J., 5 Szarka Sz., 17 Vallach L., - 12
Feke T. (14 Csontos B. 77’), 13 Hőgye B., 18 Kató E. (11
Labodár K. 71’), 4 Tóth J., - 15 Katona I., 16 Czirják N.
Edző: Ugrai Csilla.
Góllövők: Czirják N. 5’, 15’, 28’, 52’, 66’, 85’,
Jók: Katona I., Szarka Sz., Vallach L, Feke B., Czirják N.
a mezőny legjobbja.
2018.június. 11.hétfő: 17:30
Körösladányi MSK (U16) - Dévaványai SE (U16)
3 - 5 (1 - 2)
50 Néző: Játékvezető: Vincze Gyula
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E. (99 Végh T. 46’), - 4
Tóth J. (9 Solymosi M 54’), 5 Szarka Sz., 17 Vallach L., - 12
Feke T. (11 Labodár K. 81’), 2 Feke B., 10 Meidinger J., 13
Hőgye B., 15 Katona I., - 7 Hraskó D., 16 Czirják N. Edző:
Ugrai Csilla.
Góllövők: Vallach L. (öngól) 41’,Boros Zs. 66’, Győri V.
68’, ill: Hraskó D. 6’, 84’, Czirják N. 42’, 79’, Meidinger J. 61’,
Jók: Szarka Sz., Katona I., Hraskó Gy., Czirják N., Meidinger J., Hőgye B.

VIII.VÁROSNAPI PROFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ KUPA PROGRAMJA
08:00 Arany Ászok FC – Boschung FC
08:30 Doktor X – Fordulat
09:00 Teve FC – Live Sport Pub
09:30 Fordulat – Boschung FC
10:00 Teve FC – Arany Ászok FC
10:30 Doktor X – Live Sport Pub
11:00 Fordulat – Arany Ászok FC
11:30 Teve FC – Boschung FC
12:00 Doktor X – Arany Ászok FC
12:30 Live Sport Pub – Fordulat
13:00 Doktor X – Boschung FC
13:30 Teve FC – Fordulat
14:00 Arany Ászok FC – Live Sport Pub
14:30 Doktor X – Teve FC
15:00 Boschung FC – Live Sport Pub
15:30 EREDMÉNYHIRDETÉS!

Megemlékezés

Megemlékezés
„Az emlékhez nem emlék
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
azt soha nem feledjük el.”

„Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt hogy éltél és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled.”

Fájó szívvel emlékezünk
Somogyi Albert halálának 11. évfordulójára,
Somogyi Albertné Szabó Ida halálának 1. évfordulójára.
Szerető családjuk

Fájó szívvel emlékezünk
özv. Györfi Sándorné Kisari Julianna
halálának 4. évfordulójára.
Fia, menye és unokái

Megemlékezés

„Váratlan percben életed véget ért,
mint vihar a rózsát a halál tépte szét.
Az élet csendben megy tovább,
fájó emléked elkísér egy életen át.”

„Pihenj Te drága szív, már megszüntél dobogni,
szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet,
csak meg kell tanulnunk élni Nélküled!”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Raskó Györgyné Papp Erzsébet volt dévaványai lakost
2018. június 20-án helyezték örök nyugalomra.

Szeretettel emlékezünk
Zsila Józsefné Szücs Ilona
halálának 1. évfordulójára.
Szerető családja

A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.

.

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok, kerítéskalapok készítését.

. .

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

A Papp család

Gránit, márvány, műkő síremlékek
RÉGI SÍROK FELÚJÍTÁSA, SÍRTISZTÍTÁS, SÍROK LEFEDÉSE,
BETŰVÉSÉS, ÉPÜLETMUNKÁK, ABLAKPÁRKÁNYOK,
KERÍTÉS ÉS KÉMÉNYKALAPOK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM.
Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.
Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

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

Keressük dr. Papp Jenő
egykori községi orvos leszármazottait.
Keressük továbbá a Dévaványa török kori
iratai c. kiadványt.
(Közreadja: Hegyi Klára - 2001.)
Az információkat a múzeumba várjuk!
Telefon: 485-040. Köszönjük!

Tel.: 06-70/369-24-32
Dévaványai Hírlap - 21. oldal

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

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

Telefon: 06/70-234-42-75

TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35
Bográcsoláshoz: sertésköröm, farok, fül, csülök,
színhúsok, marhahús, birkahús, szárnyas húsok,
füstölt húsok, húsoscsontok, bordaporc, szeletelt
ponyt, busa, (fagyasztva), sertészsír, mangalicazsír.
Grillezéshez: - sertés: tarja, karaj, oldalas, színhúsok;
- szárnyas: csirkeszárny, comb, mell;
- füstölt húsok, szalonnák, sütnivaló
kolbász.
Szalonnasütéshez: sózott ill. füstölt szalonnák,
Kolozsvári ill. Erdélyi szalonna, füstölt ill. lángolt
kolbász, szalámi.
Különböző fűszerek, húspácok, ételízesítők,
szószok széles választékban kaphatók!

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

Dr. Körömi István
állatorvos

Rendelési idő: 7-8 óráig, 1230-1330-ig
Kutyák veszettség elleni oltását és
mikrochipes megjelölését vállalom!

Tel.: 06-30/518-9097

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA
2018. július 30., 16 óra!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak a 2018. július 30-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni!
Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Augusztus 10.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

Dr. Zsíros István állatorvos
Eboltás • mikrochipes
megjelölés • gyógyítás

06/30-391-46-05

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató
lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com,
onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó. Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: havonta.
Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő:
Csatári István.

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.

