Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2018. május 23. napján rendkívüli
ülést tartott.

Negyedik napirendben elfogadták a 2017. évi adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót.

Első napirendi pontban „Az egészségmegőrzést segítő és
népszerűsítő sportprogramok” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Sarastro Műhely Nonprofit Kft.
bruttó 9.712.325,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Ötödik napirendi pontként megtárgyalták és elfogadták
a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséről szóló beszámolót.

Második napirend keretében az „Innovatív szakmai
programok kidolgozása” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. bruttó
18.542.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Harmadik napirendként az „Önkéntességhez és közösségi kohéziót javító tevékenységekhez kapcsolódó rendezvényszervezési szolgáltatások” tárgyban indított beszerzési
eljárás eredményeként az Dél-Alföldi Eurotender Ifjúsági
Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület bruttó
22.225.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Negyedik napirendi pontként a „Szűrőprogramok szervezése, népszerűsítése” tárgyban indított beszerzési eljárás
eredményeként az Morpheonautica Kft. bruttó 12.000.000,Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Ötödik napirendben döntöttek arról, hogy a „Helyi termelői piac létesítése Dévaványán” elnevezésű pályázat
megvalósításához nettó 11.357.585,- Ft önerő biztosítását
vállalják, továbbá döntöttek arról, hogy a megvalósításhoz
szükséges nettó 9.748.476,- Ft értékben költségnövekmény
támogatása iránti igénnyel fordulnak a Közreműködő
Szervezethez.
Hatodik napirendi pontban elfogadták az AGRICOLA
Dévaványa Kft. 2017. évi beszámolóját.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 29. napján együttes ülést tartott, melyen közösen elfogadták a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását.

Hatodik napirendi pontban módosították a Margaréta
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési
engedélyét.
Hetedik napirendben megtárgyalták dr. Tolnay Gábor
kérelmét és döntéshozatal céljából továbbítják azt a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány felé.
Nyolcadik napirendi pont keretében nem fogadták el a
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás határozatát arra
vonatkozóan, hogy Dévaványa település részére visszafizeti
a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény 2017. évi költségvetési kiegészítési támogatását,
kérték a döntés felülvizsgálatát.
Zárt ülés keretében döntöttek otthonteremtés helyi
támogatás megállapításáról, 2 esetben, mindösszesen
1.000.000,- Ft összegben, majd döntöttek a 2018. évi városnapi utazó vidámparkra érkezett pályázatokról.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2018. június
28. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei
a következők:
1. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző
Iskolája és Kollégiuma tájékoztatója a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről.
2. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tájékoztatója az oktatási szakmai
tevékenységről és az intézményi működésről.
3. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról.

A Képviselő-testület 2018. május 31. napján megtartotta soron következő ülését.

4. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház
intézményegységének beszámolója a könyvtár szakmai
tevékenységéről.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek
a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását követően első napirendként megvitatták és
egyhangúlag elfogadták a közrend-közbiztonság helyzetérő szóló rendőrségi tájékoztatót.

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolója a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről.

Második napirendi pontban döntöttek a 2018./2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, amely
szerint telephelyenként 2 csoport fog indulni.
Harmadik napirendi pont keretében elfogadták az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását és döntöttek a maradvány
felosztásáról.

6. Döntéshozatal a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 2018.
évi kitüntetettjeiről.
7. „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő cím
adományozásáról döntéshozatal.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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Polgármesteri tájékoztató
A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.01.2019.05.31.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Ó Ö
É
TEREMTS ESÉLYT! – TÉGLAGYÁRI IPARI TERÜLET
ALAPINFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
ÜZEMCSARNOK LÉTESÍTÉSSEL
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003

SAJTÓKÖZLEMÉNY
GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE DÉVAVÁNYÁN
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009
Dévaványa Város Önkormányzata
2017. májusában a TOP-1.4.1-15

Dévaványa Város Önkormányzata 2017 májusában a TOP1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázati
felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású vissza nem
térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 147.732.555 Ft.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a belső
erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés fő színtere, stratégiai
célja az ehhez szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
A fejlesztés célja a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú
iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok
fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását
segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál.
A fejlesztés eredményeként a 01634/12 hrsz-ú ipari terület
alap infrastrukturális beruházása valósul meg egy termelői tevékenységhez kapcsolódó új épület kialakításával.
Az ipari terület fejlesztése több szinten multiplikátor hatással
bír, hiszen mind a gazdaság, mind a társadalom területén érzékelteti hatását. Előnyösen hat a gazdasági növekedésre, azáltal,
hogy újonnan betelepült vállalkozásoknak biztosít helyet, valamint a betelepült vállalkozások munkahelyteremtést biztosítanak nem csak a település lakosságának, hanem a térségben lévő
munkavállalók számára is.
A megvalósítás helyszíne: 5510 Dévaványa, Kisújszállási út
01634/12 hrsz. (Téglagyári iparterület)

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
megnevezésű pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A megítélt támogatás összege: 262.423.197 Ft.
A felhívás fő célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének
fejlesztése valamint a kisgyermeket nevelők munkavállalásának
támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb
helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban
történő megsegítése.
A fejlesztés eredményeképpen Dévaványa városában megépül egy új, akadálymentes 42 férőhelyes bölcsőde, mely biztosítja a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását,
valamint elősegíti a dévaványai bölcsőde minőségi nevelő
munkájához szükséges infrastruktúra megteremtését, továbbá a mozgásukban akadályozottak hozzáférését az bölcsődei
szolgáltatásokhoz. A fejlesztés célja a családban nevelkedő kisgyermekek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai – és érzelmi biztonságának és
jólétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfoga-
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Polgármesteri tájékoztató
dással, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési
minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.
A megvalósítás helyszíne: 5510 Dévaványa, Hunyadi János utca 17.
A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.012019.05.31.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg.

Katasztrófavédelem, a Mentők és a Rendőrség járművei részére.
A nehézteherforgalom lebonyolítása országos közúton kijelölt
terelőúton biztosított.
A gyalogosok és a kerékpárosok kerékpárjukat áttolva a hídon (munkaterületen) áthaladhatnak.
A pontos dátumokról a Magyar Közút NZrt. fog tájékoztatást
adni még e hónapban.

TISZTELT LAKOSOK!

BALLAGÓK KÖSZÖNTÉSE

A Gyomaendrődi híd felújításával kapcsolatban tartott tájékoztatón elhangzottak alapján az alábbiakról tájékoztatom
Önöket:
Várhatóan június közepéig megtörténik a kivitelezést végző
vállalkozó részére a területátadás, aki első lépésben az elkerülő
utat fogja felújítani, illetve várhatóan július 16-ától kezdődik
a teljes hídzár.
A lezárás ideje alatt a gépjármű közlekedés a gyomai híd Dévaványa felől eső, „Vitézy dűlő”-nek nevezett úton kerül lebonyolításra.
Az út makadám rendszerű, mart aszfaltos profilozással kerül
terelőútra alkalmassá tételre. A terelőút hossza 7,7 km, a meglévő terelőút szélessége kb.: 5,0 méter.
A forgalomterelés alatt biztosított a közlekedés a személygépjárművek, a menetrend szerinti szóló autóbusz járatok, a 7,5 t
megengedett össztömeget meg nem haladó tehergépkocsik, a

Minden ballagó 8. osztályos diáknak kívánok sok szerencsét
és kitartást az elkövetkező középiskolás évekre. Emlékezzetek
az általános iskolára nyitott szívvel, és ilyenkor ne a dolgozatok vagy a felelések, hanem a vidám percek, a közös játékok
jussanak eszetekbe. Remélem, hogy soha nem felejtetik el szülővárosotokat, és mindig emlékezzetek rá, hogy Dévaványa
visszavár titeket.

ÉRTESÍTÉS

TISZTELT LAKOSOK!

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és
Bölcsődei Intézményegységében az óvoda nyári zárva
tartás időpontját

Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a belgyógyászat, nőgyógyászat, szemészet szakrendelés várhatóan 2018. július 16. napjától
2018. szeptember 16. napjáig Dévaványán szünetel a
gyomaendrődi híd lezárása miatt, mert a szakorvosok
nem vállalják az átjárást a településre. A betegeket a
gyomaendrődi szakrendelőben továbbra is várják.

2018. augusztus 6. – 2018. augusztus 17.
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.

Valánszki Róbert, polgármester

„Bár zord a harc,
megéri a világ
Ha az ember
az marad, ami volt;
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”
(Ady Endre)

A bőrgyógyászati szakrendelés várhatóan 2018.
június 1. napjától 2018. szeptember 16. napjáig Dévaványán szünetel, de a szakorvos Gyomaendrődön továbbra is várja a betegeket a szakrendelőben.

napjáig terjedő időszakban állapította meg.

A híd lezárásának pontos időpontjáról és a szakrenKérjük a dolgozó szülőket, hogy nyári szabadsá- delések megindításáról további tájékoztatást nyújt az
guk tervezésekor vegyék figyelembe, hogy óvodá- önkormányzat.
ink és a bölcsődei csoport augusztus 6 -17. között
(10 munkanap) nem üzemelnek.

A reumatológiai szakrendelést a híd lezárása nem
A nyári ügyeleti helyszíneket a karbantartási munkála- érinti, a szakorvos, kezelő személyzet a megszokott
tok függvényében a későbbiekben tudjuk meghatározni! időben továbbra is várja a lakosságot.
Megértésüket köszönjük!

Dévaványa Város Önkormányzata
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BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMÍ IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTAT
TÁJÉKOZTATÓ KÉMÉNYSEPRÖIPARI SZOLGÁLTATÁS LAKOSSÁGI IGÉNYLÉSRŐL

E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldje.

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül:
Telefonon a körzetszám nélkül ingyenesen hívható 1818as hivószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot megnyomva.
Személyesen:
Ügyfélfogadási időben várja a Békés Megyei Ellátási
Csoport, Békéscsaba, Kazinczy u. 9-es szám alatt.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00,
Keddtől - Péntekig: 8.00 - 14.00.
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes
kéményseprői sormunka elvégzéséhez. Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka időpontjának
egyeztetésére. Ennek a munkának az elvégzése kiszállás
ellenében történik meg. A kéményseprőipari szolgáltatás
időpontfoglalása a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül
nem intézhető!
Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken
tegyék meg!

TISZTELT
INGATLANTULAJDONOSOK!

FIGYELJÜK A TÁBLÁKAT
JELEZZÜK A HIBÁKAT!

A Dareh Bázis Zrt. értesíti a Tisztelt dévaványai lakosságot, hogy a MŰANYAG szelektív edényzetek begyűjtése
az év további naptári időszakában a következő napokon
történik:

A Szarvasi Baleset-megelőzési Bizottság kéri a lakosságot, hogy javaslataikkal járuljanak hozzá, hogy a jól elhelyezett közlekedési jelzőtáblák, megfelelően felfestett
útburkolati jelek segítsék városunkban vezetők balesetmentes közlekedését.
Figyeljék a forgalomirányító megoldásokat és ha valamilyen rendellenességet, hiányosságot, balesetveszélyesnek
vélt helyet tapasztalnak, jelezzék azt a Szarvasi Rendőrkapitányság Dévaványai Rendőrörsén írásban, vagy telefonon a 483-377-es számon.

Időpontra lehet hívni a kéményseprőket
a családi házakhoz!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi
(egylakásos ingatlanban) élők a nekik alkalmas időpontra
kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat.
Figyelem!
Az ingyenes kéményseprőipari sormunka igénylése időpontfoglalással történik. Időpontfoglalásra interneten, telefonon vagy személyesen van lehetőség.
Fontos tudnivalók:
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is időpontot foglalni kéményseprésre.
Interneten: http://kernenysepres.katasztrofavedelem.hu.
hu/ugyfelszolgalat linken.

Június 15. péntek
Június 28. csütörtök
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:
Június 12. kedd
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!
Köszönettel: Dareh Bázis Zrt.
www.gyomakozszolg.hu
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Köznevelési fórum a járási
hivatalban
A Gyulai Tankerületi Központ Gyomaendrődi Térségi Irodája, együttműködve a Gyomaendrődi Járási Hivatallal a közelmúltban a járási hivatal
dísztermében a biztonságos internethasználatról szóló köznevelési fórumot rendezett.
A rendezvényre meghívták a járáshoz tartozó nevelési és oktatási intézmények vezetőit, dolgozóit.
A fórum megnyitásaként Kepenyes
András irodavezető megköszönte
dr. Pacsika György hivatalvezetőnek a
közös szervezés lehetőségét és felkérte
Krnács Andrást a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar
képviseletében, hogy a téma országos
szakértőjeként tartsa meg előadását
az internethasználatból fakadó veszélyekről és ezek kivédésének lehetőségeiről.

nyezést indított a felnőtt képzésben
részt vevő álláskeresők számára.
Az osztály vezetője Tímárné Buza
Ilona és a GINOP 5.1.1. „Út a munkaerőpiacra” központi program projekt munkatársa Berndt Mónika
május 4-én emléklapot adott át azon
álláskeresők számára, akik hiányzás
nélkül végezték el a támogatott tanfolyamukat.

XXII. Rózsahegyi Napok
Gyomaendrődön

2018. május 11-13. között zajlott le
a gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola szervezésében az iskola névadójának évről-évre emléket
állító, immáron XXII. Rózsahegyi Napok rendezvénysorozat.
Az ünnepséget Farkas Zoltánné intézményvezető nyitotta meg, és az
iskola volt diákja, dr. Smiri Sándor, a
Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese mondott köszöntő
beszédet. A megnyitót az iskola tanulóinak ünnepi műsora zárta. A délelőtt rendhagyó órákkal folytatódott,
ahol dr. Smiri Sándor mellett Giricz
Lukács, a járási Földhivatali Osztály
osztályvezetője, Blaskó János, Giricz
László, Nemes Attila, Szél Ádám,
Tímár Imre, Uhrin Gábor és Purecse
István tartott különleges foglalkozásokat (önismereti gondolatébreszBékéscsabai helyszínen valósult meg tő, hajómodell bemutató, szimultán
a 10 hónapos Szociális gondozó és sakkparti, programozás, „mágikus”
előadás, stb.) az érdeklődő diákok és
ápoló, valamint a három hónapos Köza meghívottak számára.
beszerzési referens elnevezésű képzés,
amelyeken gyomaendrődi ügyfelek is
részt vettek. A tanfolyamok hétfőtől
péntekig, a hét minden napján zajlottak, napi 6 és 8 órában. A képzést sikeres vizsgával záró és hiányzás nélkül
teljesítő ügyfelek emléklapot vehettek
Az előadás számos elméleti és gya- át, melyet meglepődve de nagy örömkorlati példával feltárta azokat a le- mel fogadtak.
hetőségeket, amelyekkel a felnövekvő
ifjúságot lehet és kell nevelni a tuda- Egyikük a tanfolyam befejezését
tos internet használatra, valamint szó követő rövid időn belül sikeresen elAz első napon adták át a Rózsaheesett a pedagógustársadalom e terüle- helyezkedett a megszerzett végzettgyi-díjat,
illetve ismerték el a kiemelten lévő feladatairól is.
séggel. Bízunk benne, hogy ez jó példa valamennyi képzésen részt vevő kedő teljesítményt nyújtó tanulók és
álláskereső számára és egyre többen tantestületi dolgozók munkáját.
Emléklap a képzésben
A három napos rendezvény könyvhiányzás nélkül résztvevőknek lesznek, akik hasonló szorgalommal, bemutatót, kiállítást, majálist, gáhiányzás nélkül teljesítik vállalt kötelaestet, és egy baráti beszélgetést is
A Gyomaendrődi Járási Hivatal lezettségeiket a sikeres elhelyezkedés magában foglalt az iskola meghívott
Foglalkoztatási Osztálya új kezdemé- érdekében.
vendégeivel.
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VÁROSI PEDAGÓGUSNAP ÉS ELISMERŐ CÍM ÁTADÁSA
den szépséget és örömet megtalált a pályája során. Ha még
egyszer újjászülethetne, akkor is tanító lenne, mert szerinte
nincs ennél szebb és hálásabb szakma. Mindig szeretettel
gondol a Dévaványán töltött tanító éveire, hogy milyen
megbecsülésben volt része. Itt talált igazán otthonra.

Fotók: Ambruzs-Szabó József

2018. június 1-én ünnepeltük a városban dolgozó pedagógusokat, akiknek műsorral, majd állófogadással készültünk. A műsort a DÁMK Hajós utcai ovisai, a Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
zongora, társastánc és néptánc tanszakos növendékei adták,
majd Valánszki Róbert polgármester úr mondott köszöntőt és adta át a ,,Dévaványa Oktatásügyéért” elismerő címet
Szalay Sándorné Bende Katalinnak.

Szalay Sándorné Bende Erzsébet Katalin 1934. augusztus 26-án, Gyulán született, ott is nevelkedett és végezte el
a polgári iskolát, majd a Szegedi Állami Tanítóképző Intézetben szerzett oklevelet. Szeghalmon kezdte meg pályafutását, mint gyakorló éves tanító az általános iskolában, itt
ismerkedett meg a férjével, Szalay Sándorral. Hivatása során, több helyszínen illetve általános iskolában tanított többek közt Töviskesen, Tomoron (Borsod megye), Eleken és
Kertészsziget Akasztó Pusztán is. 1972-ben jöttek Dévaványára, ahol szeretettel fogadták a kollégák. Először napközis
tanárként kezdett, majd alsó osztályban folytatta munkásságát, később pedig felső osztályban tanított rajzot. Ezt követően első osztályosokat tanított nyugdíjazásáig. Szeretett
gyerekekkel foglalkozni, tudásszomjukat csillapítani, min-

Hivatása szeretetéért 2003-ban arany-, majd 2013-ban
gyémántoklevelet kapott. 1991 óta élvezi nyugdíjas éveit,
2 fiú gyermekkel, 6 unokával és 3 dédunokával büszkélkedhet Kati néni. Elmondása szerint ez a legnagyobb örömforrás számára, ha családtagjai körében lehet. Ezúton is
szeretnénk gratulálni Kati néninek, kívánunk neki boldog
nyugdíjas éveket!

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Lovász Istvánné, 2018. május 8-án ünnepelte 90. születésnapját, e jeles nap alkalmából Valánszki Róbert polgármester úr köszöntötte fel az ünnepeltet az otthonában, szerettei
körében.
Lovász Istvánné született Szűcs Margit 1928. május 8-án,
Dévaványán, Szűcs András és Földesi Julianna gyermekeként látta meg a napvilágot. Dévaványán élt és itt járta ki a
6 elemi iskolát is.
Fiatalon megismerkedett Lovász Istvánnal, akivel 1948.
december 8-án házasságot kötöttek, 38 évig boldog házasságban éltek, mígnem 1987. május 4-én István bácsi elhunyt. Házasságukból öt gyermekük született, három lány
és két fiú. Margit néni háztartásbeliként dolgozott gyermekeit nevelve, a háztartás mellett állattartással is foglalkozott.

Gyermekei Dévaványán élnek és szoros kapcsolatot ápolnak az édesanyjukkal, napi szinten látogatják. Mindezek
mellet 10 unokával és 14 dédunokával is büszkélkedhet
Margit néni. Míg egészségi állapota is engedte kedvenc
időtöltése az unokákra, illetve dédunokákra való felügyelet
volt. Sajnos állapota romlása miatt már nem tud rájuk vigyázni, de mindig örömmel várja gyermekei, vejei, menyei,
és unokái érkezését.
Sokat olvas, főként szerelmes regényeket, novellákat.
Kívánunk neki boldog születésnapot, további jó egészséget és szeretetben eltöltött kellemes közös éveket a családjával!
Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház dolgozói
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A római-katolikus egyházközség rovata
Mircea Eliade (1907–1986) vallástörténész, filozófus és író, Szent és
profán című könyvében többek közt
arról ír, hogy tulajdonképpen a vallástalan ember az elődeivel való szembenállásból jött létre, amennyiben
arra törekedett, hogy „kiürüljön belőle” minden vallásosság, emberfeletti
jelentés. A vallás nélküli ember úgy
gondolja, hogy csak annyiban lehet
önmaga, amennyiben „megszabadult”
és „megtisztult” őseinek „babonáitól”, de valójában a profán ember akár
akarja, akár nem, még mindig őrzi
magában a vallásos ember viselkedésének nyomait, csakhogy ezek a nyomok meg vannak fosztva vallási jelentésüktől. Bármit tesz
is nem képes végérvényesen kioltani múltját, mert maga
is e múlt terméke. Egy sor megtagadásból és lemondásból
tevődik össze, de még mindig kísértik azok a valóságok,
amelyeket elutasított és megtagadott. Saját világot akart,
s ezért deszakralizálta azt a világot, amelyben elődei éltek; ámde ehhez elődei viselkedése ellen kellett fordulnia,
s érzi, hogy ez a viselkedés, ilyen vagy olyan formában,
léte legmélyebb alapján még mindig megnyilvánulhat.
Eliade szerint bizonyos szempontból azt is mondhatjuk,
hogy az önmagukat vallástalannak nevező modern emberek homályos tudattalanjában a vallás és a mitológia „okkulttá” vált, ami azt is jelenti, hogy az ilyen embereknek
lelkük legbensejében lehetőségük van visszanyerni az élet
vallásos tapasztalását. Keresztény álláspontról azt lehetne
mondani, hogy a „nemvallásosság” az ember új „bűnbeesésének” felel meg; a vallástalan ember elveszítette a ké-

pességet a vallás tudatos átélésére és ezáltal megértésére
és elismerésére is, ám lénye legmélyén még mindig őrzi a
vallás emlékét, miként az első „bűnbeesés” után ősének,
az ősembernek, szellemileg bármily vakká vált is, annyi
megismerő ereje mégis maradt, hogy isten nyomait még
fellelte a világban.
Mircea Eliade fejtegetései alapján mindannyiunk számára kívánom, hogy szembesülve az igazi életre és valóságra való szomjunkkal, merjünk bátran igent mondani
Istenre, akiben megtalálhatjuk azt, amire igazán vágyunk.
Őseink hitét ne tagadjuk meg, hanem ha elfeledtük, akkor
fedezzük fel újra, gyakoroljuk azt, vigyük és adjuk tovább,
hiszen a keresztény hitnél soha nem fogunk jobbat és teljesebbet találni. Ne feledjük el, hogy az idő múlása, nem
mindig jelent jó irányba való fejlődést, térjünk vissza gyökereinkhez, ne legyünk vallástalanok, hanem a keresztény
hitből nyerjünk új és szent életet.
Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.
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
Sekrestyés: +36-30-714-91-36
Ft. Bilibok Györgya
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
BALLAGÁS… BÚCSÚ…
2018. május 4-én a GySzC Dévaványai
Középiskolája virágba öltözött. Diákok,
tanárok, szülők búcsúztak a középiskolától, egymástól.
A végzősök ballagási dalokat énekelve,
az iskola zászlaját követve vonultak ki
feldíszített termeikből az udvarra, ahol
hozzátartozóik virágokkal, ajándékokkal köszöntötték őket. Hiszen nagy nap
egy diák életében a ballagás – végzős lett,
elérte kitűzött célját, szakmát, érettségit
szerez. Tóth Erika Igazgató Asszony köszöntötte az ünnepelteket, könyvjutalmakat nyújtott át a tanulásban, közösségi
munkában kiválóan teljesítőknek, majd
Pocsai Istvánné a Túrér Partja Alapítvány
kuratóriumának elnöke és Farkasné Tandi Ildikó átnyújtották az év Farkas Ildikó-díját Balog Krisztina Ágnes szociális
gondozó és ápoló 11. A osztályos tanulónak.
A búcsúzás felemelő pillanatai után a
végzősök záróvizsgáikra készülnek, de
életük legszebb emlékei között őrzik ezt
a májusi verőfényes délutánt.
Köszönet a szervezőknek, diákoknak, az intézmény dolgozóinak, akik
ilyen széppé varázsolták a ballagást…
a búcsút…
Schwarcz Júlia
ballagó oszt. főnök

Keressük dr. Papp Jenő
egykori községi orvos leszármazottait.
Keressük továbbá a Dévaványa török kori iratai
c. kiadványt. (Közreadja: Hegyi Klára - 2001.)

BESZÉLGETŐ KÖR
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
ESTE 6 ÓRÁTÓL
A CIVILHÁZBAN.

Az információkat a múzeumba várjuk!
Telefon: 485-040. Köszönjük!

T.: 06/30-964-56-47
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ŐSZI NAPFÉNY
NYUGDÍJAS EGYESÜLET
MÁJUSI HÍREI

KÖZÉPISKOLAI HÍREK

Május 9-én a bucsai önkormányzat
meghívásának tettünk eleget. A négy napos „Együtt lenni jó” rendezvénysorozat
keretén belül az sérült gyerekenek és szüleiknek tartottunk előadást. Nótákat énekeltünk, előadtunk a cigánytáncunkat,
harmonikán kísért Vasas Imre.

Május 12-én a Hidi Panzióban Szeghalmon a Búzavirág Nyugdíjas Egyesület baráti találkozóján vettünk részt. Jól éreztük
magunkat Kolostyán Gyula nótaénekes
társaságában.

Május 19-én az ecsegfalvi „Harmónia”
Nyugdíjas Klub rendezvényén lépett fel
az egyesület népdalköre. Finom volt az
ebéd, és nagyon jó a hangulat.
vezetőség
Fa keretes, dupla üveges
ablakok, tokkal,
redőnnyel eladók!
Ár: megegyezés szerint.

ÉRD.: 06-30/296-7878

Úszótanfolyam!
A tanfolyamok kezdete: június 25.
(hétfő) 730 és 1630 óra.
Időtartama: június 25-től július 6-ig.
Jelentkezés telefonon:
+36/20-551-4868, vagy a helyszínen a
kezdés napján.
Nagy Ádám testnevelő-edző

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,

BÚZA FELVÁSÁRLÁS
betakarításkor, napi áron a rizshántolóban.

T.: 06-30/326-8226
NAPOS ÉS ELŐNEVELT CSIRKE JEGYEZHETŐ!
Érdeklődni: Csontos Zsigmond, Dévaványa, Köztársaság u. 24.

Telefon: 06/70-776-42-57, 06/70-362-01-64

- 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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KIHÍVÁS NAPJA

Fotók: Ambruzs-Szabó József

Ismételten sikeres Kihívás Napját tudhatunk magunk mögött! Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni a részvételt, és hogy az idei évben is nagyon sokan kapcsolódtatok be és
aktívan vettetek részt a programokon, a különböző sportolási
lehetőségeken. Nagy öröm számunkra hogy a kategóriánkban
ismételten dobogós helyezést értünk el az országos listán, még
pedig a 2. helyen végzett városunk!
A napot Mile Lajos alpolgármester úr nyitotta meg a Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán, amit közös torna követett Kovács János vezetésével. Ezt
követően átadásra került a „Dévaványa Sportjáért” elismerő
cím, melyet 2018-ban Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete Ugrai Csillának ítélte oda. Ezúton szeretnénk
gratulálni az elért sikereihez és további jó egészséget kívánunk
munkásságához.

Mindeközben párhuzamosan folytak a sport programok az
iskolai és óvodai helyszíneken. Csatlakoztak a Margaréta Idősek Otthonának lakói, a Borostyánkert Speciális Lakóotthon és
az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub is.

A Dévaványai Strandfürdő és a DV Fitness egész nap ingyenesen látogatható volt, a művelődési ház udvarán a nap folyamán trambulin és segway, illetve egészségügyi szűrések várták
a lelkes érdeklődőket.

Délután helyi sportkluboknak volt lehetőségük bemutatkozni, így Vad Gergő csapata demonstrált funkcionális edzésformát, majd Gyányiné Vincze Rózsika tartott jóga bemutatót. Ezt
követően „Mozdulj velünk!” címszóval közösen tornázhattak
Szentgyörgyi Rómeóval az ide érkezők.
A programsorozat végén biciklitúrára ösztönöztük az érdeklődőket, a művelődési ház elől indulva a KMNP Sterbetz István
Látogatóközpontba, ahol a Dévaványai Kábítószerügyi Fórum
mutatkozott be, Mile Lajos elnök előadásában. A kifáradt csapatot frissítővel vártuk a helyszínen, végezetül a részvételért kapott sorszámok által tombolahúzással zártuk a napot. A tombola fődíja pedig a DV Fitnesz által felajánlott havi bérlet volt.
Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt, bebizonyítottuk,
hogy együtt mire vagyunk képesek!
Köszönjük a felajánlásokat Gyányi Győzőnek, és a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének! Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát! Jövőre is Kihívásra fel!

V. VÁROSI GYERMEKNAP
Egy szuper délutánt tölthettek el a gyermekek, családjuk
körében 2018. május 26-án szombaton az V. Városi Gyermeknapon.
A rendezvényen lehetőség volt csillámtetkóra, arcfestésre, különböző kézműves foglalkozásokra, lovaskocsizásra.
Megtekinthették a Dévaványai Rendőrőrs interaktív standját, ahol ujjlenyomatot vettek, illetve részeg szemüveggel és
biciklivel lehetett különböző akadályokat, feladatokat kipróbálni. A Dévaványai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drog
totóval várta az iskolásokat és felnőtteket, ahol értékes ajándékokért cserébe lehetett töltögetni, a Vidra Járási Mentőcsoport pedig mentőkutyás bemutatót tartott az érdeklődőknek.
A színpadi program első fellépője az ovisok által már
jól ismert ZSÉKA, az Acoustic Planet énekesnője, aki egy
szuper, interaktív, hangszerismertetős koncerttel készült a
gyerekeknek. Nem csak a kisebbek, de a nagyobbak is érdeklődően kapcsolódtak be.
Ezt követően a mindenki számára ismerős FiziMiska hozta el a Bárányhimlő című bábjátékát, amelyen gyerekek és
szülők egyaránt jót nevettek, és vonták le a tanulságot e kellemetlen állapotról.

A délután sztárfellépője Szandi volt, aki energikus és
közvetlen előadásmódjával magával ragadta a közönséget.
Felcsendültek a jól ismert dalok, így a szülők gyermekkori
nosztalgiával dúdolták a Tinédzser L’amour-t, és természetesen újdonságokkal is készült.
A rendezvényen való regisztrációt követően kakaóscsigát
vagy kürtős kalácsot lehetett kiváltani, amelyet frissen sütöttek a Hagyományőrző Nők Egyesülete, akik már törzsvendégei a rendezvénynek.
A lovaskocsizást köszönjük a Széchenyi István Lótenyésztési Egyesületnek és Korda Istvánnak, a részvételt a Hagyományőrző Nők Egyesületének, a Vidra Járási Mentőcsoportnak, a további felajánlásokat Tóthné Kiss Izabellának,
Purgel Ferencnek, Szendrőy Zoltánnak, és R. Nagy Tibornak, a fotókat Ambruzs-Szabó Józsefnek!
Bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a kedvére valót,
és kellemesen töltötte a délutánt!
Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház közösségszervező munkatársai
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ÉLESDEN JÁRTUNK
2018. május 3-án nagy
izgalommal indultunk az
erdélyi Élesd városába a
X. Lugosi Mihály szépolvasóversenyre, ahol városunkat Otrok Patrícia
Alíz képviselte. Ezt a versenyt 3. és 4. osztályos tanulóknak szervezik, ahol
erdélyi magyar kisdiákok
és az anyaország számos
településéről
érkezett
tanulók vesznek részt.
Amíg a gyerekek felolvasták a magukkal hozott olvasmányt
jócskán megéhezett a társaság. A finom ebéd után következett
az eredményhirdetés, melyen egy különdíjat is sikerült elhoznunk. Jól elfáradtunk a nap folyamán, de jövőre is szeretnénk
öregbíteni városunk nevét, hiszen hosszú évekre visszanyúló
kapcsolatunk van a verseny szervezőivel. Köszönjük az önkormányzat támogatását, hogy eljuthattunk a versenyre és
köszönjük a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnak,
hogy támogattak bennünket. A támogatásuknak köszönhetően könyveket, foglalkoztatós füzeteket, kifestőket vittünk a
határon túli gyerekeknek.
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

Dévaványai Hírlap - 13. oldal

MÚZEUMKERTI EST MEGHÍVÓ

„SZÁZ ESZTENDŐS ÁLMOK...” - A SÁRRÉTI
DOLGOS PARASZTEMBEREK EMLÉKEZETE

Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt és kedves családját,
ismerősét a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjtemény és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre
közös szervezésben

Május 16-án a múzeumban azért gyűltünk össze, hogy
Földesi László alkotásaiból nyílt kiállítás megnyitóján részt
vegyünk, a szerepi művész égetett agyagszobrait megnézhessük, megcsodálhassuk. Külön nagy öröm volt számunkra, hogy Tóthné Verő Tünde - Szerep polgármester asszonya
2018. június 22-én 17.30 órakor tartandó
is megtisztelte rendezvényünket, illetve a település művéMÚZEUMKERTI ESTRE!
szetbarát köréből is sokan itt voltak. Köszönjük Fésűs Mária
Örökségünkért - díjas énekesnek a szép előadást.
Helyszín: múzeum (Dv. Széchenyi u. 8.), gyülekező 17 órától.
A megnyitó igen rendhagyóra sikerült, hisz először a szeTámogatójegy a megnyitóra és a műsorra: 500.-Ft, repi Rácz Endre író, költő versei hangzottak el, melyek közelebb hozták hozzánk az agyagformálás művészetét. Ezt
illetve 2.000.-Ft – amely a vacsorát is tartalmazza.
követően Csete Gyula a Mezőberényi Orlai Petrics Soma
Muzeális Gyűjtemény néprajzos muzeológusa (aki a művész
Program:
- KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ - Fejezetek Dévaványa történetéből földije) mondta el gondolatait és ajánlotta a kiállítást a jelenlévőknek.
- Tárogatón játszik Kádár Ferenc
- Fellép Magyar Mirella, a Folkműhely Egyesület népi
Földesi Lászlót gyökerei Szerephez és Sárrétudvarihoz
énekes növendéke
kötik – vallja magáról. Itt kezdett el az agyaggal foglal- „Csipkerózsika” - a Ványai A. Ált. Isk. és AMI színjátszó kozni 2004-ben, úgy, ahogy Bokor Gábor, a szomszéd falu
csoportjának előadása
költője írta:
„Egy marék agyag
Az est második részében:
Vacsora, melynek helyszíne: Agrodéva Kft. (Dv. Széchenyi u. 6.)
Került a kezembe
S egy öreg paraszt arcát
MENÜ:
Láttam én meg benne.”
Marhapörkölt pirított tarhonyával, savanyúság, sütemény.
Meglepetés műsor: „Kelet rózsái” hastánccsoport bemutatója.
A jó hangulatról Bak Krisztián gondoskodik.
Lesz büfé, tombolahúzás, zene, tánc.
Jegyvásárlás: személyesen június 15-ig a múzeumban!
Vacsorát csak az elővételben megvásárolt jegyek
alapján tudunk biztosítani.
Tombola felajánlásaikat megköszönjük!
Tel.: 66/485-040, 20/492-1038

Először domborműveket készített, aztán következtek
az arasznyi szobrok: a réti sárkány, a szántó-vető ember, a
szalmazsákot tömő nő, a fát hasogató ember, a vajat köpülő
asszony. Megelevenedik a régi Sárrét világa. Egy télen 25-30
szobrot készít.
A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonós népzene tanszakának gyermekzenekarának
műsora tette még hangulatosabbá a megnyitót. Köszönjük!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szervezők

A „Mi hír a ványai harcosokról..?”
c. kiállítás július 15-ig még
megtekinthető a múzeumban.

Köszönjük a kiállítónak, hogy az intézmény rendelkezésére bocsájtotta a szobrokat, továbbá a kiállításon közreműködőknek, és nem utolsó sorban a résztvevőknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a megnyitót.
A kiállítás megtekinthető június 14-ig.
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múzeum munkatársai

EZREKET VONZOTT A TÚZOKFESZTIVÁL

A korán kelők már a hajnali órákban szakvezetéses túzoklesre
indulhattak. Aki erről lemaradt, később ellátogathatott a Túzokvédelmi Állomásra, ahol Igazgatóságunk munkatársa részletesen
bemutatta a mentett tojások keltetésének és a fiókák nevelésének
folyamatát egészen a visszavadításig (repatriáció).
A látogatóközpont udvarán felállított színpadon 10 órától folyamatosan zajlottak a különböző kulturális programok. A megnyitó
ünnepségen először Valánszki Róbert, Dévaványa polgármestere
köszöntötte a III. Túzokfesztivál vendégeit. Mint mondta, Dévaványa büszke arra, hogy itt található az ország egyik legnagyobb
túzokpopulációja, éppen ezért hamarosan a városközpontban is
felállítanak egy túzokszobrot. Dr. Tirják László, a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a
Dévaványai-Ecsegi pusztákon rendkívül sok a látnivaló, gazdag
a madárvilág. A határt járva fácánok, tőkés récék, szalakóták,
egerészölyvek, cigánycsukok, örvös galambok, erdei pintyek és
más madárfajok kerülhetnek szemünk elé. Itt legalább ötször anynyi madárfaj egyedeivel találkozhatunk, mintha például a Hargitán egy lucfenyvesben sétálnánk.

Kicsik és nagyok számára egyaránt érdekesnek bizonyult az
„Állati Jó Bemutató”, melynek keretében testközelből is megismerhettük a Sufni névre hallgató kisegeret (akiről kiderült, hogy
már filmben is szerepelt), Gumit, a döbbenetesen hajlékony görényt, de megbarátkozhattunk egy nyesttel és egy patkánnyal is.
Gazdájuk, a bemutatót tartó Tóth Gábor úgy fogalmazott: ezek a
kis szőrmés állatok az alkalmazkodás igazi mesterei, a természettől távol, a városokban is megélnek (aminek persze az emberek
nem mindig örülnek).
Sokan részt vettek a botanikai túrán, melynek keretében a
környék növényvilágáról szerezhettek beható ismereteket. A
látogatóközpont melletti karámokban magyar szürkemarhákat,
bivalyokat, az ólakban mangalicákat, nyulakat kaphattak lencsevégre. Ezúttal sem maradt éhesen senki: a bográcsokban 300 kilogramm szürkemarhahúsból főtt a finom pörkölt, a dévaványai
Hagyományőrző Nők Egyesületének tagjai pedig egész nap sütötték a házi szilvalekvárral töltött kifliket és a cirokszárra tekert,
diós kürtőskalácsokat. Az ízletes falatok után jólesett egy habos
túzoksör, amelyhez az alapanyagot, azaz a sörárpát a Körös-Maros Nemzeti Park védett területein, (természetesen vegyszermentesen) termesztjük.

Fotók: Ambruzs-Szabó József

Óriási érdeklődés mellett zajlott smájus 12-én a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett III. Túzokfesztivál. A
dévaványai Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban
egész nap izgalmas programok és finom ételek várták a vendégeket.

A nap folyamán számos érdekes tevékenységbe kapcsolódhattak be a vendégek. Volt csikós-, solymász-, íjászbemutató, kézműves foglalkozások, népi játszótér és természetismereti foglalkoztató. Az Alföldvíz Zrt. egész nap bemutatót tartott, a múzeum
mellett felállított jurtában pedig a népi pásztorélet rejtelmeibe
nyerhettünk betekintést.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a dévaványai Túzokfesztivál
évről-évre egyre népszerűbb. Jövőre is várjuk Önöket az immár
IV. Túzokfesztiválra!

2018. május 26-án, a Dévaványai Gyermeknapon, május
27-én pedig Gyomaendrődön, a Liget fürdőben tartott Gyermeknapon szórakoztatta a kicsiket a Vidra Önkéntes Járási
Mentőcsoport Egyesület.
Dévaványán kutyás bemutatóra került sor a Rex Biztonsági
Szolgálat és az egyesület jóvoltából, Gyomaendrődön pedig rekeszmászásra és búvárkodásra teremtettek lehetőséget a vidrások.
Mindkét településen jól szórakoztak a részt vevő gyermekek. A
programok biztosítása során az egyesületi tagok nagy hangsúlyt
fektettek a részt vevők biztonságára is, pl. a rekeszmászásban a
kihívásra vállalkozó gyerekek kötétechnikai eszközökkel voltak
biztosítva.
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Fotó: Ambruzs-Szabó József

EGY HÉTVÉGÉN, KÉT GYERMEKNAPON IS RÉSZT VETT A „VIDRA”!

2018. ÉVI EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT KREATÍV PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2018. évi EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
KREATÍV PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő
környezetvédelmi kampányához csatlakozva, „MIX & MOVE” címmel rajz-,
fotó- és csoportos kreatív pályázatot hirdet.
A pályázat témája:
A 2018. évi Európai Mobilitási Hét szlogenje
a „MIX & MOVE” a közlekedési multimodalitás fontosságára hívja fel a figyelmet. A multimodalitás egy úton a különböző közlekedési
módok igénybe vétele, összefűzése, például
kerékpárral az állomásra vagy pályaudvarra
és onnan autóbusszal illetve vonattal tovább.
A multimodalitás nem a távoli jövő, hanem
már a jelen közlekedése. A túlzott és szükségtelen autóhasználatot számos (nagy)városban
a közlekedési eszközök helyes megválasztása
és összekapcsolása váltja fel. Így csökkennek a
települések útjain a forgalmi torlódások, mérséklődik a légszennyezés és biztonságosabbá
válnak az utcák a legvédtelenebb személyek a
gyermekek, idősek, a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők számára is. A kerékpár és a
közösségi közlekedés rendszeres használatával
spórolhatunk is, hiszen kevesebbet kell költeni
üzemanyagra és parkolásra.
A beküldendő pályázati anyagok mutassák
be a valós vagy elképzelt ideális lehetőségeket
a különböző közlekedési eszközök megválasztására. Ábrázolják azt, hogy hogyan segíti elő
környezetük és a saját egészségük megőrzését,
ha a közlekedők az információs eszközöket
helyesen megválasztva tervezik útjaikat, használják az utazáshoz a közösségi szolgáltatások nyújtotta lehetőségeket és járműveket. A
pályázati alkotások mutassák be, hogy rövidebb- hosszabb távolságokat is meg lehet tenni az egyéni autóhasználatot mellőzve, egyéb
közlekedési módok igénybe vételével, akár
sétálva vagy kerékpározva. A művek hívják fel
a figyelmet a környezetünkre és egészségünkre
gyakorolt kedvező hatásokra, pozitív élettani
következményekre.

a) óvodás korcsoport
b) iskolás korcsoport
c) felnőtt korcsoport
d) családi alkotások

Postai úton (rajz és kreatív alkotások):
Innovációs és Technológiai Minisztérium
„Európai Mobilitási Hét” pályázat,
1440 Budapest, Pf. 1.

Elektronikus úton (fotók):
A pályázatra a határon túli alkotók páemhfotopalyazat@nfm.gov.hu e-mail címre
lyaműveit is várjuk.
Pályázati határidő:
További feltételek:
A pályázatok postára adási vagy e-mailen
Rajz kategóriában egy alkotó kizárólag történő beküldési határideje:
egyetlen alkotással pályázhat.
2018. július 16. 24:00
A határidő lejárta után elküldött pályázatoRajzpályázati kategóriának számít a ceruza, zsírkréta, filctoll, grafit, pasztell, festék kat a zsűri nem tudja figyelembe venni.
alapú anyagok használatával készült pályamű.
Díjazás, jutalmak, eredményhirdetés:
A rajzokat nem szükséges képkerettel ellátni.
Az alkotásokat szakmai bírálóbizottság véJavasoljuk, hogy a nevelési–oktatási intézmé- leményezi, amely a megadott kategóriákban
nyek a gyermekek rajzpályázatait összegyűjtve korcsoportonként hirdet győzteseket. A legsiküldjék el.
keresebb művek alkotóit a minisztériumok
Szabadon választott kreatív alkotás: a felsorolt és a támogatók által felajánlott díjakkal jurajzeszközökön kívüli anyagok, például fa, papír, talmazzuk. A fődíjakon túl, a bírálóbizottság
műanyag, ragasztóanyag stb. felhasználásával, döntése alapján további értékes különdíjak,
vagy ezek rajzeszközökkel történő kombinációjával csoportos programlehetőségek találnak majd
készült pályaművek.
gazdára.
Kérjük, hogy a rajzok és a kreatív alkotások
Az eredményhirdetésre és a díjátadó ünesetén a pályázati munka hátuljára ragasztás- nepségre az Európai Mobilitási Hét ideje alatt
sal (nem eltávolítható módon) helyezzék el az (2018. szeptember 16-22.) kerül sor. A renolvashatóan kitöltött pályázati adatlapot. A pá- dezvény pontos időpontjáról, helyszínéről és
lyázati adatlap hiánytalan kitöltése, a pályá- további részleteiről a díjazott alkotókat és a nezattal egyidejű megküldése esetén mindősül velési–oktatási intézményeket a későbbiekben
érvényesnek a pályázat leadása. Hiányosan tájékoztatni fogjuk.
kitöltött adatlap a pályázatból való kizárást
A bírálóbizottság fenntartja magának a jovonja maga után.
got,
hogy a pályaművek értékelésekor, amenyKérjük, hogy a pályázat témájának azonyiben
egyes korcsoportoknál nem érkezik
nosítása érdekében adjanak egyedi címet
alkotásuknak, és ezt a címet adják meg az megfelelő számú pályamű, korosztályokat és
kategóriákat összevonjon, vagy más díjazási
adatlapon.
módokat állapítson meg.
Fotó kategóriában egy pályázó legfeljebb 3
A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiáldb digitális vagy digitalizált JPG formátumú
lítást
rendezhetnek. A pályázat beküldésével
felvételt küldhet be. A kép mérete nem haladNevezési kategóriák:
a
pályázó
vagy kiskorú pályázó esetén anhatja meg a 3 Mb-ot.
nak
törvényes
képviselője hozzájárul ahhoz,
A. rajz
Minden felvétel file-neve a pályázó családnehogy
a
pályamű
nyilvánosság előtt, a NemB. szabadon választott, kreatív alkotás
ve és keresztneve és a kép rövid (egy-két szazeti
Fejlesztési
Minisztérium
internetes felüvas) címe. A küldemény terjedelme ne legyen
C. fotó
letein,
kiadványaiban
megjelenjen
az alkotó
nagyobb, mint 10 Mb. Nevezni lehet a pályáEgyéni korosztályok:
nevének
és
életkorának
feltüntetésével.
zati témához kapcsolódó valós életképekkel,
1. óvodás
A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza.
de megengedett a technikai alkalmazásokkal,
2. általános iskola, 1-2. osztályos
digitálisan összevágott fantázia-fotóalkotás is. Előzetes egyeztetés után az eredményhirdetést
Az alkotásokat elektronikusan lehet benyúj- követően 2018. november 30-ig átvehetők az
3. általános iskola, 3-4. osztályos
tani
a alább megadott e-mail címre. Kérjük, Innovációs és Technológiai Minisztérium Gép4. általános iskola, 5-8. osztályos
hogy a pályázati anyag mellé csatoltan küldjék jármű-közlekedési és Vasúti Főosztályán (Buda5. középiskolás
pest III. kerület, Árpád fejedelem útja 79.).
meg a kitöltött pályázati adatlapot is.
A pályázat koordinátorainak elérhető6. felnőtt
A pályázatokat az alábbi címekre eljuttatva
sége és további információk a www.emh.
Minden nevezési kategóriában külön dí- lehet elküldeni:
kormany.hu weboldalon találhatóak.
jazzuk az alábbi csoportok legjobbjait:
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BÍRKÓZÓ HÍEK
Kadett kötöttfogású rangsorverseny, Tatabánya
Tímár Zsolt
45 kg 4. helyezés
Kovács Ádám
52 kg 6. helyezés
Területi diákolimpia, Gyomaendrőd
Kecse Roland
58 kg 2. helyezés
Amiov Rangsorverseny, Kaposvár
Kecse Tibor
61 kg 6. helyezés
Kovács Zoltán 65 kg 6. helyezés
Feke Szabolcs
97 kg 6. helyezés
Kondacs Bence 125 kg 6. helyezés
Serdülő kötöttfogású minősítő verseny,
Kaposvár
Tímár Zsolt
41 kg 5. helyezés
Diák 1 korosztály Magyar Bajnokság,
Tatabánya
Kecse Roland
58 kg 5. helyezés
Fekete Gyémánt Nemzetközi verseny,
Dorog
Tímár Zsolt
45 kg 5. helyezés
Kovács Ádám
52 kg 5. helyezés
Területi Magyar Bajnokság, Csongrád
Chen Siyan
Diák II. korosztály 2. helyezés
Kecse Roland
Diák I. korosztály 3. helyezés
Nemzetközi serdülő minősítő verseny,
Esztergom
Tímár Zsolt
44 kg 7. helyezés
Kovács Ádám
52 kg 3. helyezés

Diák I. korosztály Magyar Bajnokság,
Soltvadkert
Kecse Roland
58 kg 7. helyezés

Dunaszerdahely Nemzetközi birkózó
verseny
Kovács Ádám
52 kg 1. helyezés

Diák II. korosztály Magyar Bajnokság,
Szentes
Chen Siyan
58 kg
(Honosítás miatt sajnos nem engedték a
versenyzést, így vesztettünk egy abszolút
éremesélyes lehetőséget.)

A tavaszi versenyeken így szerepelt a csapat, amivel összességében elégedett vagyok.
A nagyobb szakosztályok rendkívül
gyors fejlődését tekintve, ahhoz hogy lépést tudjunk tartani velük, nekem is változtatnom kellett, így januártól heti kétszer járunk Orosházára edzeni. Nagyon
kevés szakosztály van, ahol egyszemélyes
az összes munka, ennek köszönhetően
plusz feladatokat kaptam saját magamtól,
ami az időt tekintve meg is hozta az eredményét. Dévaványa városa, Dévaványa
sportegyesülete ismét kapott egy sportolót, aki képviselhet minket az Európa
bajnokságon Kovács Ádám személyében.
Ez a produkció tavaly sem és idén sem
sikerült Békés megyében senkinek csak
a Dévaványai Birkózó Szakosztálynak.
Tavaly Herda Attilának sikerült, sajnos
sérülése miatt nem tudott indulni. Ezek
az eredmények feledtetik az emberrel a
sok lemondást.
Ezek az eredmények nem jöttek volna
létre, ha nincs az önkormányzati támogatás, amit ezúton is köszönünk Valánszki
Róbert polgármester úrnak valamint a
képviselő testületnek. Természetesen az
eredményeknek még számtalan összetevője van, amihez hozzá tartozik a szülők
pozitív hozzáállása illetve még a negatív
kritika is amit szintén kaptam mert ebből
is erőt tudtam meríteni, szóval köszönöm!
Kovács Zsolt edző

Serdülő Szabadfogású Magyar Bajnokság,
Győr
Kovács Ádám
52 kg 5. helyezés
Serdülő kötöttfogású Magyar Bajnokság,
Dunakeszi
Tímár Zsolt
44 kg 3. helyezés
Kovács Ádám
52 kg 1. helyezés,
ezzel a helyezéssel ő képviseli hazánkat, és
a dévaványai birkózó szakosztályt az Európa Bajnokságon!
Felnőtt Magyar Bajnokság, Kecskemét
Kecse Tibor
63 kg 7. helyezés
Serdülő Nemzetközi verseny, Ludbreg
Horvátország
Kovács Ádám
52 kg 2. helyezés
Tímár Zsolt
44 kg 5. helyezés
Kecse Roland
58 kg 5. helyezés
U23 Női Magyar Bajnokság, Pécs
Csikós Éva
50 kg 6. helyezés
Püspökladány Megyei Csapatbajnokság
Békés megye
2. helyezés
Valach Viktor, Kovács Ádám, Kecse Roland,
Tímár Zsolt.

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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LABDARÚGÁS
2018. május 20. vasárnap: 11:00 Bajnoki mérkőzés!
Mezőhegyesi SE (U19) - Dévaványai SE (U19) 0 - 5 (0 - 2)

Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:

1. Méhkeréki SE
2. Békéscsaba 1912 Előre II.
3. Körösladányi MSK
12. Dévaványai SE

M
31
31
31
31

GY
25
22
17
4

2018. május 4. péntek: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Gyulai Termál FC - Dévaványai SE 1 - 1 (1 - 0)

100 néző, játékvezető: Bálint Zoltán.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 18 Ungu A. (2 Kovács B. 46’),
5 Hrabovszki Á., 20 Szabó P., 21 Barna T. (8 Feke B. 66’), - 16
Juhász P., 6 Szabó E., 11 Marton L., 9 Papp D., - 7 Papp V., 10
Ernyes R. (15 Kovács Gy. 88’). Csere: 1 Sági B. Játékosedző: Kovács Gyula.
Góllövők: Czirok J. 26’, ill: Ernyes R. 51’ (11-es ből).
Kovács Gyula: Sok meghatározó játékos hiányzott, de hála
Istennek, a fiatalok tudták őket pótolni.Jó Gyulai csapattal játszottunk és örülök annak, hogy egy pontot elhoztunk.
2018. május 12. szombat: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Békéscsabai Jamina SE 1 - 4 (0 - 1)

150 néző, játékvezető: Mihálik Pál.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs. (24 Szász D. 74’), - 21 Barna T.,
5 Hrabovszki Á., 20 Szabó P., 6 Szabó E., - 16 Gubucz V., 10
Marton L., 8 Adamecz I., 11 Papp D. (19 Kató B. 58’), - 17 Papp
V., 7 Papp K. (15 Kovács Gy. 87’). Játékosedző: Kovács Gyula.
Góllövők: Kató B. 61’, ill: Sebők M. 14’, Darányi D. 52’, 78’, Göblyös S. 56’.
Kovács Gyula: A mérkőzésen látszott, hogy a fiatalok 14 nap
alatt a hetedik mérkőzést játszották és ez most a mai napon kiütközött az eredményen, és a végére létszámban is elfogytunk.

D
2
6
7
4

2018. május 26. szombat: 17:00 Bajnoki mérkőzés!
Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE 7 - 0 (1 - 0)

150 néző, játékvezető Sándor Gergő.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 2 Kovács B., 5 Hrabovszki Á.,
20 Szabó P., 7 Papp K., - 9 Kató B., 10 Marton L., 6 Szabó E. (21
Barna T. 56’), 11 Papp D., - 17 Papp V., 8 Adamecz I. Csere: 15
Kovács Gy. Játékosedző: Kovács Gyula.
Góllövők: Lugasi M., Ács L. 49’, 55’, 65’, 70’, Rotár P. 61’, Túri
T. 82’.

DÉVAVÁNYAI SE II.
2018. május 6. vasárnap: 17:00 Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE II. - Kötegyáni FC 8 - 0 (4 - 0)

110 néző: játékvezető Ollé Péter.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs. (96 Hegedűs Zs. 53’), -, 18 Szalai B., 2 Takács F., 3 Kálai B., 4 Szitás L., 21 Zsila P., - 5 Nagy Z.,
11 Marton L. (14 Tagai A. 86’), 6 Bereczki Á. (9 Pesztránszki F.
68’), 7 Molnár J., - 8 Adamecz I. Játékosedző: Tagai Attila.
Góllövők: Adamecz I. 15’, 22’, Bereczki Á. 30’, Szalai B. 39’, 47’,
68’, 70’, Pesztránszki F. 77’.
Tagai Attila: Megérdemelt győzelmet arattunk még ilyen
arányban is.
2018. május 12. szombat: 17:00 Bajnoki mérkőzés!
Gerlai SE - Dévaványai SE II. 1 - 0 (0 - 0)

(106-31)
(88-22)
(61-33)
(31-93)

77 pont
72 pont
58 pont
16 pont

50 néző, játékvezető: Révész Norbert.
Dévaványai SE II: 1 Sági B. (96 Hegedűs Zs. 71’), - 6 Kovács B.,
2 Takács F., 3 Kálai B., 4 Szitás L., - 5 Nagy Z., 9 Feke B., 14 Tagai
A. (21 Zsila P. 64’), 7 Molnár J. (11 Pálfi J. 69’), - 16 Juhász P. (13
Kovács Zs. 64’), - 10 Panyik F. Játékosedző: Tagai Attila.
Góllövők: Provosinszki Sz. 55’.
Tagai Attila: Szégyellem magam a mai teljesítményünk miatt,
megérdemelt hazai győzelem.
2018. május 26. szombat: 17:00 Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE II. - Gádoros SE 1 - 2 (1 - 0)

50 néző, játékvezető: Pusztai Zoltán.
Dévaványai SE II: 1 Sági B., - 15 Szalai B., 2 Takács F., 3 Kálai
B., 4 Szitás L. (21 Zsila P. 37’), - 5 Nagy Z. (13 Kovács Zs. 86’), 6
Bereczki Á., 9 Feke B., 14 Tagai A., - 16 Juhász P. (16 Juhász Zs.
87’), 10 Pap Á. (8 Pesztránszki F. 63’). Játékosedző: Tagai Attila.
Góllövők: Juhász P. 14’, ill: Nagy D. 66’ (11-es ből), Szabó F. 92’.
Tagai Attila: Úgy gondolom, hogy mindent megtettünk azért
hogy hazai pályán tisztességes eredményt érjünk el, de a bajnoki
címre hajtó Gádoros nem adta fel az utolsó percig hajtott a győzelemért, amelyet összességében meg is érdemeltek.

IFI (U19)
Dévaványai SE U19 jelenlegi állása a táblázaton:

2018. május 19. szombat: 17:00 Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE - Szeghalmi FC 0 - 5 (0 - 1)

270 néző, játékvezető: Telek András.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 2 Kovács B., 5 Hrabovszki Á.,
20 Szabó P., 7 Papp K., - 16 Gubucz V., 10 Marton L., 6 Szabó
E., 11 Papp D. (19 Kató B. 46’), - 17 Papp V., 8 Adamecz I. (9
Feke B. 83’).
Góllövők: Mező S. 15’, 70’, 73’, László A. 66’, 78’.
Kovács Gyula: A második gól után teljesen szétesett a csapat.
Hétről- hétre egyre kevesebben veszünk részt az edzéseken és
ez a eredményen is meglátszik.

V
4
3
7
22

1. Mezőhegyesi SE
2. Dévaványai SE
3. Berényi Gyermek FC

51 pont
49 pont
41 pont

2018. május 9. szerda: 17:30 Kupa Elődöntő mérkőzés!
Nagyszénás SE (U19) - Dévaványai SE (U19) 1 - 2 (1 - 1)

80 néző, játékvezető: Kepka Roland.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 6 Kovács B., 3 Pap Á., 4 Meidinger J., 9 Feke B. (19 Kató B. 46’) - 10 Juhász P., 8 Szabó E., 7
Papp K., 11 Papp D., - 17 Papp V. (13 Diós B. 90’), 16 Gubucz V.
(2 Stranszki Zs 88’). Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Márk Á 3’, ill: Papp V 9’, Juhász P 81’.
2018. május 6. vasárnap: 14:30 Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) - Gyomaendrődi FC (U19) 4 - 0 (3 - 0)

70 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B. (97 Szitás Cs. 85’), - 6 Kovács B.,
3 Pap Á., 18 Séllei D. (19 Kató B. 30’), 4 Meidinger J. (13 Diós B.
62’), - 9 Feke B. (2 Stranszki Zs. 62’), 8 Szabó E., 15 Katona I., 11
Papp D., - 7 Papp K., 17 Papp V. (15 Konczi Sz. 85’), 10 Juhász P.
(5 Katona I. 62’). Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Papp D. 12’, Papp K. 20’, Juhász P. 38’, Papp V. 81’.
2018. május 13. vasárnap: 15:00 Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) - Tótkomlósi TC (U19) 5 - 1 (2 - 1)

70 néző, játékvezető: Hajdú Dávid.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 6 Kovács B., 3 Pap Á.)13 Diós
B. 56’), 4 Meidinger J., 9 Feke B., - 19 Kató B., 8 Szabó E. (2
Stranszki Zs. 62’), 11 Papp D. (15 Konczi Sz. 88’), 10 Juhász P. 7 Papp K., 17 Papp V. (5 Katona I. 70’). Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Papp D. 3’, 46’, 65’, Papp K. 26’, Katona I. 83’, ill: Szabó
S 36’.

Dévaványai SE II. jelenlegi állása a táblázaton:

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

M
25
25
25
25
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(78-29)
(99-33)
(118-35)
(72-37)

30 néző, játékvezető: Benyovszki Zoltán.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 6 Kovács B., 3 Pap Á, 4 Meidinger J., 11 Papp D., - 19 Kató B. (9 Feke B. 73’), 8 Szabó E. (13
Diós B. 84’), 7 Papp K., 10 Juhász P., - 14 Gubucz V. (2 Stranszki
Zs. 80’), 17 Papp V. (5 Katona I. 86’). Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Szabó E. 8’, Papp V. 44’, 79’, Papp K. 72’, 83’.
2018. május 31. csütörtök: 17:30 Bajnoki mérkőzés!
Gádoros SE (U19) - Dévaványai SE (U19) - 1 - 6 (0 - 2)

20 néző, játékvezető: Pusztai Zoltán.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B. (97 Szitás Cs. 85’), - 6 Kovács
B., 3 Pap Á., 4 Meidinger J., 2 Stranszki Zs., - 11 Papp D., 19
Kató B. (13 Diós B. 23’), 9 Feke B., 10 Juhász P. (5 Katona I.
50’), - 18 Horváth B. (15 Konczi Sz. 80’), 7 Papp K. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Györgyi Z. 68’, ill: Papp K. 7’, 8’, 65’, 70’, 72’, Papp D.
60’,
Jók: Sági B., Juhász P., Papp K., Papp D., Pap Á., Meidinger J.

SERDÜLŐ (U16)
Dévaványai SE U16 jelenlegi állása a táblázaton:

1. Berényi Gyermek FC „A”
2. Szeghalmi FC
3. Szarvasi FC
5. Dévaványai SE

40 pont
36 pont
29 pont
16 pont

2018. május 4. péntek: 17:00 Bajnoki mérkőzés!
Berényi Gyermek FC (U16) - Dévaványai SE (U16) 4 - 2 (2 - 1)

Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E., - 2 Feke B. (8 Séllei Z. 83’), 10
Meidinger J., 5 Szarka Sz., 17 Vallach L., - 12 Feke T. (9 Solymosi
M. 65’), 13 Hőgye B. (11 Labodár K. 83’), 15 Katona I., 4 Tóth J.
(18 Kató E. 83’), - 7 Hraskó D., 16 Czirják N. Edző: Ugrai Csilla.
Góllövők: Csipai M. 24’, 75’, 78’, Kucsara Á. 27’, ill: Hraskó D.
42’, Czirják N. 55’.
2018. Május 18. péntek: 17:00 Bajnoki mérkőzés!
Kondorosi TE (U16) - Dévaványai SE (U16) 5 - 0 (3 - 0)

Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E., - 2 Feke B., 4 Tóth J. (14
Csontos B. 59’), 5 Szarka Sz., 17 Vallach L., - 12 Feke T., 13
Hőgye B., 18 Kató E. (11 Labodár K. 46’), 15 Katona I., - 8 Séllei
Z., 9 Solymosi M. Edző: Ugrai Csilla.
Góllövők: Istenes I. 16’, 42’, Menárik N. 38’, 58’, Horváth K. 65’.
2018. Május 21. hétfő: 11:00 Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE (U16) - Körösladányi MSK (U16) 0 - 3 (0 - 0)

Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E. (99 Végh T. 89’), - 2 Feke
B., 10 Meidinger J., 5 Szarka Sz., 17 Vallach L., - 12 Feke T., 13
Hőgye B., 18 Kató E., 15 Katona I., - 8 Séllei Z. (11 Labodár K.
62’,- 14 Csontos B. 87’), 9 Solymosi M. (18 Kató E. 28’). Edző:
Ugrai Csilla.
Góllövők: Szajkó A. 70’, Szabó M. 83’, 88’.
2018. május 25. péntek: 17:00 Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE (U16) - Vésztői SE (U16) 10 - 2 (6 - 1)

Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E., - 18 Kató E., 11 Jenei Cs. (14
Csontos B. 27’), 5 Szarka Sz., 17 Vallach L. (2 Végh T. 46’), - 12
Feke T., 9 Solymosi M. (16 Labodár K. 63’), 10 Meidinger J., 13
Hőgye B., - 15 Katona I., 7 Hraskó D. Edző: Ugrai Csilla.
Góllövők: Hraskó D. 16’, 22’, 29’, 73’, Solymosi M. 18’, Katona I.
23’, 51’, 84’, Jenei Cs. 26’, Meidinger J. 82’, ill: Kovács M. 34’, 55’.

KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEK:
2018. június 9. szombat 10:00
KONDOROSI TE (U19) - DÉVAVÁNYAI SE (U19)
2018. június 9. szombat 17:00
DÉVAVÁNYAI SE II. – KÖRÖSTARCSA KSK

60 pont
59 pont
52 pont
45 pont
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VIII. VÁROSNAPI
PROFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ KUPA.
2018. július14. szombat.
Jelentkezni lehet: Papp Sándornál!

Megemlékezés
„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találjál odafenn örök boldogságot.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban.
De az emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha meg nem haltál.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Faragó Zsigmondné halálának 5. évfordulója alkalmából.
Szerető Családja

Megemlékezés
Június 4-én 1 éve,hogy elment egy csodálatos Anya,
Nagymama, Dédmama!

„Mikor elmentél,kialudt egy csillag,
Az Anygyalok a mennyországba hívtak.
De sajnos itt lent elvesztettünk Téged,
A legtisztább Angyalát a földnek s az égnek!”
Soha nem múló szeretettel emlékezünk
Szűcs Ferencné Olácsi Margit
halálának 1. évfordulójára.

Szerető Családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2018. május 10-én, életének 101. évében elhunyt Szarka Elemér. 1917. május 10-én
született Dévaványán, az elemi iskolát is itt végezte, majd
Kisújszálláson, később a Debreceni Református Kollégiumban folytatta tanulmányait. Ecsegfalván - mint kántortanító
kezdte pályáját, de a háború miatt be kellett vonulnia frontszolgálatra. A háború után tanyasi tanító lett Varsányháton,
majd Telekpusztán. 1947-ben kötött házasságot Kardos
Irénnel, négy gyermekük született. 1958-től nyugdíjazásáig
Gyomán, az I. sz. Általános Iskolában dolgozott.
Az élete ugyan elsodorta Dévaványáról, de szívében-lelkében mindig ványai maradt. Nyugdíjas éveiben is gyakran
eljött városunk rendezvényeire, a világtalálkozókra. A múzeumba régebben sokszor, de még két évvel ezelőtt is ellátogatott, emlékező írásaival, tárgyak adományozásával gyarapította a gyűjtemény anyagát. Kedvességét, jóságos szavait
nem feledjük.
2018. május 17-én helyezték örök nyugalomra a gyomai
temetőben.
Nyugodjon békében!

Megemlékezés

Dr. Kiss László

§

Ügyvédi iroda

„Nem integet többé fáradt kezed.
Nem dobog már értünk jóságos szíved.
Számunkra te sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Fájó szívvel emlékezünk
Papp Józsefné Táncos Erzsébet
halálának 7. évfordulóján.
Szerető férje, három lánya, vejei, hét unokája

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.

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

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.

Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648
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Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Születések:

Kovács Tamás és Kasza Katalin
fia Krisztián Tamás.

VÁROSNAP JÚLIUS 13-14-15.
A Vadkacsa Söröző régi csapata ÚJ HELYEN!
A Stella Söröző kerthelységében tartja
a városnapi kerti parti rendezvényét!
Mulatós zenékkel, házias ételekkel
(marhapörkölt, birkapörkölt, hurka, kolbász),
hűtött italokkal várunk mindenkit
nagy szeretettel!

Stella Söröző Dévaványa, Köleshalmi u. 4.
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Nagy Imre autószerelő

TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Dv., Kisfaludy u. 14.

Telefon: 06/20-268-15-35

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

Telefon: 06/70-234-42-75
„B” (személygépkocsi)
„A” (motorkerékpárok)
„M” (segédmotoros-kerékpár)

NYÁRI INTENZÍV
JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

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!

Tájékoztató megbeszélés:
2018. június 15. (péntek) 17 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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

Dr. Körömi István

FIGYELEM! LAPZÁRTA

állatorvos

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

Tel.: 06-30/518-9097

!

2018. június 25., 16 óra!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak a 2018. június 25-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: Július 8.
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.
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