Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2018. április 26. napján megtartotta soron
következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testületi
ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását követően első napirendként került megtárgyalásra a temető működéséről
szóló beszámoló, amelyet egyhangúlag elfogadott a testület. A testület
úgy döntött, hogy beszerzési eljárást folytat le 1 db 2 férőhelyes halottak hűtésére alkalmas hűtő beszerzésére.
Második napirendben került elfogadásra a Gyomaközszolg Kft. beszámolója a 2017. évi gazdasági mérlegről. A 2018. évi üzleti terv nem
került elfogadásra, kiegészítő adatokkal májusban kerül ismételten
megtárgyalásra.
Huszadik napirendi pont keretében elfogadták Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottságának, a KBE-02739/2018 számú „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban hozott döntését.
Harmadik napirendként a lakosság szociális helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2017. évi munkájáról szóló
beszámolót fogadta el a testület.
Negyedik napirendi pontban elfogadásra került a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámoló.
Ötödik napirendi pontként került elfogadásra a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámoló.
Hatodik napirendi pontban megalkották az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítását.
Hetedik napirendként véleményezték és támogatták Baloghné Berényi Erzsébet pályázatát a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására.
Nyolcadik napirendi pontban döntöttek arról, hogy pályázatot
nyújtanak be a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiírt
támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése című pályázat keretében egy új gépjármű beszerzésére.
Kilencedik napirendben pályázat benyújtása mellett döntöttek a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására.
Tizedik napirendként elfogadták a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét.
Tizenegyedik napirend keretében a „Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése” című tárgyban indított
értékesítési eljárás eredményeként az Euronergy Zeta Kft. ajánlattevőnek a Dévaványa, Külterület 01631/37 hrsz alatti ingatlanra benyújtott
785. 000,- Ft + Áfa összegű ajánlatát, valamint az Euronergy Epszilon
Kft. ajánlattevőnek a Dévaványa, Külterület 01631/35 hrsz alatti ingatlanra benyújtott 785. 000,- Ft + Áfa összegű ajánlatát hirdették ki
nyertesnek.
Tizenkettedik napirendi pont keretében a növényvédő permetezés tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként Szűcs Tibor
Imre egyéni vállalkozó bruttó 2.258.441,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenharmadik napirend keretében pályázat benyújtása mellett
döntöttek a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési
feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására” kiírt támogatási felhívására.
Tizennegyedik napirendi pontban az „EFOP-1.5.3-16-2017-00042
kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban
című pályázathoz életmódklub létrehozása és működtetése” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az A) Rehabilitáicós

és Prevenciós Életmód-Klub, a B) Szabadidős Életmód Klub és a C)
Sport – Klub létrehozására és működtetésére (24 hónapon keresztül)
a Dévaványai Sportegyesület bruttó 300.000,- Ft/hó összegű ajánlatát
hirdették ki nyertesnek.
Tizenötödik napirendként az „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban című
pályázathoz eszközbeszerzés” tárgyban indított beszerzési eljárás
eredményeként az A) Sport és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés esetén a Metal Stop Kft. bruttó 8.548.370,- Ft
összegű, a B) Egészségügyi rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés esetén a Kovács-Rédai Ágnes Tünde egyéni vállalkozó bruttó
665.389,- Ft összegű, a C) Légvár beszerzés esetén a Gubucz Zoltán
egyéni vállalkozó bruttó 713.989,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki
nyertesnek.
Tizenhatodik napirend keretében az „Ajánlattétel az EFOP3.3.2-16-2016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Dévaványán a köznevelés eredményességéért
című pályázat keretében a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a
Moldván János egyéni vállalkozó bruttó 1.291.419,- Ft összegű
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenhetedik napirendi pontban az „Ajánlattétel a TOP3.1.1-15-BS1-2016-00003,
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003,
BMÖGF/107-9/2017. kódszámú pályázatok keretében ellátandó
közbeszerzési feladatok biztosítására” tárgyban indított beszerzési
eljárás eredményeként a Juratio Közbeszerzési, Tanácsadó Szolgáltató Zrt. bruttó 9.017.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizennyolcadik napirendként döntöttek arról, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
projekt felhívásra pályázatot kívánnak benyújtani „Dévaványa
belterületi járdafelújítás” címmel. A pályázat keretében a Dévaványa belterület Széchenyi u. (Bem u. - Gyöngy u. közötti szakasz)
Körösladányi u. (Hősök tere – Rövid u. szakasz), Vörösmarty u.,
illetve Bethlen G. u. egyes szakaszain járdafelújítás valósulna meg.
Tizenkilencedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy nem
kívánnak ülnököt jelölni a Szarvasi Járásbíróságra.
Huszonegyedik napirendi pontban elfogadták a KBC Nonprofit
Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját, valamint 2018. évi
üzleti tervét.
Zárt ülés keretében döntöttek a „Dévaványa Egészségügyéért”, a
„Dévaványa Közszolgálatért”, illetve a „Dévaványa Oktatásügyéért”
elismerő címben részesülő személyekről, továbbá elutasításra került kettő otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelem, valamint elutasításra került a Dévaványa, Külterület 01082/1, 010282/2,
01082/3. helyrajzi számú ingatlanok 2018. évi haszonbérleti díjának
50%-os csökkentésére vonatkozó kérelem.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2018. május 31. napján
15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató.
2. A 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása az DÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében.
3. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről.
4. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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Polgármesteri tájékoztató
MEGÚJULHAT AZ IDŐSEK OTTHONA

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS

DÉVAVÁNYA, MARGARÉTA IDŐSEK OTTHONA
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KERÉKPÁRRAL A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017

DÉVAVÁNYÁN 2016
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003

Jó hírrel szolgálhatunk ismét, hiszen jelentős, 180 millió
forintot meghaladó összeget nyertünk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2016-ban kiírt pályázati felhívásán a dévaványai idősek otthona felújítására. A pályázat
célja az önkormányzati tulajdonú - és most már fenntartású
– Margaréta Idősek otthonának energetikai korszerűsítése
(5510 Dévaványa, Jéggyár utca 47.), mely során szakértők
bevonásával igyekszünk az épület energetikai tulajdonságait javítani. A felújítás magába foglalja a teljes fűtéskorszerűsítést, hőszigetelést és nyílászáró cserét. Ezen kívül fontos
szerepet szántunk a megújuló energiáknak: napkollektorok
és napelemek is elhelyezésre kerülnek az épületen. A beruházástól a rezsi jellegű kiadások jelentős csökkenését, valamint a bentlakók komfortérzetének javulását várjuk. Az
idősek otthona ez év januárjától került ismét önkormányzati fenntartásba, így még inkább örülünk a lehetőségnek, hiszen a felújítást követően megtakarított pénzeszközök már
nem a társulás kasszájába kerülnek, hanem közvetlenül a
bentlakók életminőségének javítására fordíthatóak. További részletek: www.devavanya.hu oldalon.
A pályázat megvalósításának ideje: 2018. március 1. 2019. június 30.
A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

KÖRÖSLADÁNYI ÚT FELÚJÍTÁSA
Április első hetében – akkor nagy örömünkre – a közút
kezelésért felelős megyei szervezet munkatársai elkezdték
felmarni a Dévaványát Körösladánnyal összekötő közút
legkritikusabb szakaszait. Az ott dolgozóktól jutott tudomásunkra, hogy a befejezés pontos dátuma az aszfaltbeszerzés elhúzódása miatt még nem ismeretes, ezért még
április közepén megkerestük a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Békés Megyei Igazgatóságát az ügyben, kérdésünkre
azóta sem érkezett válasz, így egyelőre csak remélni tudjuk, hogy hamarosan megoldódik ez az útprobléma is.

Dévaványa Város Önkormányzata 2017. szeptemberében a TOP-3.1.1-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázati felhívás keretében
100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege:
386 746 534 Ft.
A fejlesztés eredményeképpen Dévaványa belterületén
(Szeghalmi u. - Eötvös u. - Kossuth u.) 2.754 m kétoldali megemelt/burkolati jellel elválasztott kerékpársáv valamint 260 m
önálló vonalvezetésű kerékpárút építése valósul meg. A fejlesztés segítségével a település főbb részeinek kerékpárút-hálózata
valósulna meg, melynek eredményeként a teljes település biztonságosabban, kényelmesebben válna kerékpározhatóvá.
A projekt általános célja élhető város megteremtése, magas színvonalú szolgáltatásokkal, infrastruktúrával, hozzájárulás a térség, régió területfejlesztéshez valamint a közlekedés korszerűsítése, környezettudatossá tétele, az egészséges
életmód elősegítése az alternatív közlekedés fejlesztésével,
turizmus élénkítése, a helyi közúti forgalom tehermentesítése, kerékpáros balesetek számának csökkentése, a káros
anyag kibocsátás, zaj- és légszennyezés csökkentése. További
részletek: www.devavanya.hu oldalon.
A projekt megvalósításának helyszíne: Szeghalmi út, Kossuth, Eötvös utcák. A projekt megvalósításának időtartama: 2017.10.02. - 2019.04.30.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Valánszki Róbert, polgármester

TÁJÉKOZTATÁS!
Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy a Dévaványa Ladányi Mihály u. 8. sz. alatti
szociális bérlakása megüresedett. Lakásigénnyel kapcsolatos kérelmeket a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
12. sz. irodájában ügyfélfogadási időben lehet benyújtani,
2018. május 31. napjáig.
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ÁLLÁS PÁLYÁZAT
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.12.31.-ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök:
Hatósági feladatkör II. besorolási osztályban:
Közgazdasági,
közszolgálati
rendészeti,
műszaki
középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és
informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati
szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak
ügyintézői vizsga.
Ellátandó feladatok:
Általános igazgatási feladat (közművelődés, egészségügy.
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások).
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szervezetirányítási okmányok, szabályzatok készítése,
felülvizsgálata Dévaványa Város Önkormányzata és
intézményeinél.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény, valamint a(z) Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint
Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők
képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) Korm.
rendelet 1. melléklet 14. pontja alapján,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati,
gazdaságtudományi, természettudományi,
bölcsészettudományi, társadalomtudományi,
hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség;
vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati,
jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői
vizsga,

• Önkormányzati közigazgatásban szerzett - Legalább
1-3 év szakmai tapasztalat,
• PTR rendszer és WINIKSZ önkormányzati modul
ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz (a
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a szerint),
iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
motivációs levél, három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről
szóló igazolás, adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a
pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát
megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Czene Boglárka jegyző nyújt, a (66) 483-100/114 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével
(5510 Dévaványa, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: DV/1818-1/2018 , valamint a munkakör
megnevezését: Igazgatási ügyintéző.
• Személyesen: Czene Boglárka, Békés megye,
Dévaványa 5510, Hősök tere 1.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.devavanya.hu - 2018. április 22.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 22.
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ.
A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi
központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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HIRDETMÉNY

2018-ban, immáron
hetedik alkalommal kerül
megrendezésre
július 13-15-én a
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Tisztelettel: Illin József, Vt. Elnök

Felhívás
8

A Dévaványai Vadásztársaság az alábbi kéréssel keresi
meg a lakosságot!
A Dévaványai Vadásztársaság 70 éve alakult meg a
településen és ehhez Ecsegfalva és Bucsa közigazgatási
határának egy része is ide tartozott.
A régi időkről egy könyvet szeretnénk megjelentetni.
Kérnénk a lakosságot, illetve a vadásztársasági tagok
leszármazottait, ha bármilyen információval, képekkel,
relikviával rendelkeznek mely a régmúlt megismerését
segíti, szíveskedjék vadásztársaságunkat tájékoztatni, illetve a megmaradt újságcikkeket, fényképeket a vadásztársasághoz eljuttatni.
Cím: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 36.
Telefonszám: 06-66/483-091
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

Dévaványaiak Világtalálkozója.
Ezúton kérjük a Dévaványáról elszármazottakat, illetve
hozzátartozóikat, hogy jelezzék részvételi szándékukat
személyesen a DÁMK Művelődési Ház irodájában,
a facebook oldalán, vagy az alábbi elérhetőségeken:

telefon: 06-20-770-72-95,
e-mail: amkmuvhaz@gmail.com,
postacím: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8.
Azok újrajelentkezését is várjuk,
akik már korábban részt vettek!

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:
Május 24. csütörtök
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:
Május 4. péntek
Május 24. csütörtök
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

FELHÍVÁS A SÍREMLÉKEK LÉTESÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS EGYES BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
Felhívjuk a Tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőről szóló 10/2011. (IV.1.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R) 16.§ (1) bekezdésében szabályozottak
szerint a köztemetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást és a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a temető üzemeltetőjének (Pietas Kft. Temetkezési Iroda) a
munkavégzés megkezdése előtt legalább 10 nappal be
kell jelenteni. A bejelentés elmulasztásáért a munkát végző

vállalkozó és a megrendelő egyetemlegesen felelni köteles.
A temető üzemeltetője köteles meggyőződni arról, hogy az
elhelyezni kívánt műtárgyak megfelelnek az ide vonatkozó
szabályzatokban előírt feltételeknek. Síremlék-sírbolt építése, felújítása, átalakítása illetve feliratozása esetén a bejelentéssel egyidejűleg a R. 2. számú mellékletében megállapított
temető-fenntartási hozzájárulást kell fizetni az üzemeltetőnek, ennek összege 2018 -ban 615,-Ft.
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Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

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

Szakmai továbbképzés
és üzemlátogatás
2018. március 27-én kihelyezett
szakmai továbbképzést tartott a Békés
Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
Gyomaendrődön. A Gyomaendrődi
Járási Hivatal Dísztermében megrendezett értekezleten Pántya Imre főosztályvezető megnyitóját követően dr.
Pacsika György hivatalvezető köszöntötte a főosztály munkatársait illetve a
járási hivatalok foglalkoztatási osztályvezetőit és munkáltatói kapcsolattartással foglalkozó kollégáit. A délelőtti
szakmai előadások keretében megvitatásra kerültek az egyre változó munkáltatói elvárások illetve munkavállalói
igények, a közfoglalkoztatásból a versenyszférába munkaerő-piaci program
tapasztalatai illetve a munkanélküliség
pszichológiai kérdései. A délután folyamán üzemlátogatáson vettek részt
a munkaközvetítő kollégák a Mamutec
Hungary Kft-nél. Csipai Béla és Medve
Norbert ügyvezető urak készségesen
mutatták be a sokszínű tevékenységgel
foglalkozó céget. Az interaktív előadásnak köszönhetően teljes képet kaptak
az ügyintézők a vállalkozás profiljával
és mindennapi működésével kapcsolatosan.

polcain található nagy élelmiszerválaszték előtt, valójában nem is tudja
igazán eldönteni, hogy mire figyeljen,
és hogyan válasszon. A Gyomaendrődi
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya ezen a
helyzeten próbált segíteni, ezért 2018.
április 10-én a Járási Hivatal Dísztermében diavetítéssel egybekötött tájékoztató előadást tartott a téma iránt
érdeklődő helyben dolgozók, valamint
a járáshoz tartozó önkormányzatok
dolgozói, családanyái, háziasszonyai
számára.

A „Legyünk tudatos élelmiszerfogyasztók – gondolatok az egészséges
táplálkozásról” című interaktív előadás
során szóba került az élelmiszerlánc
szinte valamennyi szegmense, a kritikus pontok bemutatásával. A hallgatóság megismerhette az élelmiszeripar
alapanyagát előállító mezőgazdaság
előtt álló nehézségeket és kihívásokat,
az előállított élelmiszer útját, azok buktatóit, egészen a fogyasztók asztaláig.
Az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek ismertették a különböző élelmiszerek vásárlása során követendő
tanácsokat, és arra is felhívták a figyelmet, hogy a vendéglátás és közétkeztetés igénybevétele során mit érdemes
a fogyasztónak szem előtt tartania.
A résztvevők érdekes, új ismereteket
szerezhettek a mai modern élelmiszeLegyünk tudatos
rek szervezetünkre kifejtett biológiai
hatásairól, a korszerű és egészséges
élelmiszerfogyasztók!
táplálkozásról, annak lehetőségeiről,
Az ember sokszor nehezen igazodik valamint a szervezetünk energiaigéel a bonyolultnak tűnő élelmiszerjelölési nye és a felvett energia egyensúlyban
szabályokban, tanácstalanul áll a boltok tartásának fontosságáról és arról, hogy
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mindezt hogyan tudjuk a tudatos táplálkozásunkkal elősegíteni.

EURES üzleti reggeli
A közelmúltban Gyomaendrődön a
Járási Hivatal Corini termében rendezték meg a már hagyományosnak számító munkáltatói fórumot.
A Foglalkoztatási osztály által szervezett eseményen dr. Pacsika György
hivatalvezető köszöntőjét követően a
Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Főosztályának 3 munkatársa tartott tájékoztatót az EURES szolgáltatásokról,
a harmadik országbeli állampolgárok
magyarországi foglalkoztatásáról és
a GINOP 5.3.10 ,,Létszámleépítések
megelőzése és kezelése” elnevezésű
munkaerőpiaci programról.
A második részben a járási hivatal
foglalkoztatási osztályának munkatársai adtak tájékoztatást a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program
eddigi eredményeiről és tapasztalatairól, valamint a munkáltatói előrejelzések összefoglalásáról. Tímárné Buza
Ilona osztályvezető zárta az előadások
sorát egy aktuális munkaerőpiaci helyzetképpel, a munkáltatók részére nyújtható támogatási lehetőségekkel.

A program harmadik részében a
munkáltatóknak nyílt lehetőségük észrevételek megfogalmazására, kérdések
egyeztetésére. A nyílt és őszinte kerekasztal beszélgetés kötetlen formában
folytatódott a rendezvényt követően.

A római-katolikus egyházközség rovata
Húsvét V. vasárnapján tartottuk a
jó termésért való ájtatosságot, vagyis
a búzaszentelést a plébániatemplomban. Istenhez fordultunk segítségért,
hogy elegendő étel lehessen minden
család asztalán. A megfelelő időjárás, a termés mind a jó Isten kezében
van, ahogyan az életünk is. Isten segítségében bízunk, Nélküle az ember
és az egész teremtett világ a semmibe
hullana vissza. A teremtő és gondviselő Istentől függ minden, Nélküle
semmit sem tehetünk. A föld jó terméséért való imádkozás mellett, nem
feledezünk meg arról, hogy lelki értelemben is szükséges a jó termésért
való munkálkodásunk. Jézus arra int bennünket, hogy
csak Őbenne maradva, tudunk gyümölcsöző életet folytatni. Isten nélkül minden fáradozásunk haszontalannak
bizonyul, viszont Istennel még a legapróbb cselekedetünk
is átitatódik értelemmel és szeretettel. Ebből kifolyólag,
van amikor, megfelelő jelenlétünkkel többet használunk,
mint a nem megfelelő cselekedetünkkel, aktivitásunkkal.
Jézusba oltanak bennünket a beavató szentségek: a keresztég, a bérmálás, az elsőáldozás. Jézusban tudunk maradni, akkor ha a szentgyónásban megtisztulva magunkhoz
vesszük Őt, a szentáldozásban. Élethivatásunkat felismerve és teljesítve ugyancsak Jézusban maradunk. Ezzel
ellentétben, ha eltékozuljuk az időnket, a tehetségeinket,
akkor nem maradunk Jézusban és életünk nem hoz termést. Jézus arra int, hogy az Ő szavai, az Ő tanításai is
legyenek elevenek mibennünk. Ez akkor történhet meg,
ha gyakran olvassuk és emlékezetünkbe idézzük Jézus sza-

vait, melyek az Újszövetségben találhatóak meg. Továbbá
Jézus szól hozzánk a lelkiismeretünkön, más embertársainkon és különböző élethelyzeteken keresztül is. Vegyük
figyelembe ezeket, hogy megdicsőíthessük az Atyát, hogy
bő termést tudjunk hozni, és Jézus méltó tanítványai lehessünk. Ebben a hónapban, május 20-án ünnepeljük a
Szentlélek eljövetelét, vagyis a Pünkösdöt. Mindannyiunk
számára kívánom, hogy töltsön el bennünket a Szentlélek
és, hogy élni tudjunk azokkal az ajándékokkal, melyeket a
bérmálásban kaptunk meg, vagyis: a bölcsességgel, az értelemmel, a tudománnyal, a jó tanáccsal, az erőslelkűséggel, a jámborsággal és az istenfélelemmel. Ezekkel az ajándékokkal kell élnünk, ha azt akarjuk, hogy a Szentlélek
gyümölcsei jelenvalókká legyenek az életünkben vagyis a
szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség, és az önmegtartóztatás. Nyissuk
meg szívünket a Szentlélek számára, működjünk együtt
vele, hogy jó irányban való átalakulások történhessenek
az életünkben.
Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.
Figyelmükbe:
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési
oktatásra lehet jelentkezni.
Május 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 György
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DÉVAVÁNYAI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZAKMAI NAPJA
2018. április 19-én került sor a Dévaványai Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum szakmai napjának megrendezésére, amely az
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiírt ,,KAB-KEF-17-A- ,,Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF) működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására” pályázati forrásból valósult
meg. A szakmai napon párhuzamosan, két helyszínen zajlottak
előadások az oktatási intézményekben tanuló diákok számára.
A GYSZC Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiumában a Nagyszénási Rehabilitációs Központból érkezett két ellátott számomolt be saját függőségeik történetéről,
nagyon mélyen, őszintén és nyíltan. Elmesélték, mennyit vesztettek, amiért tiltott szerekhez nyúltak, ezek milyen változásokat okoztak számukra mind fizikálisan, mind lelkileg, és menynyi áldozatot követelt tőlük és környezetüktől. A gyerekek néma
csöndben, olykor fátyolos tekintettel hallgatták az előadókat. A
beszélgetés után lehetőség volt nyilvánosan, papíron, vagy akár
személyesen, négyszemközt is kérdéseket feltenni a vendégeknek.
Az első előadást követően még a végzősök is beültek a következő
beszélgetésre, mert a társaik élménybeszámolója azonnal felkeltette érdeklődésüket. Az előadók felajánlották, hogy néhány hét
múlva visszalátogatnak az intézménybe, mert észlelték, mekkora
az érdeklődés az őszinte, nyílt beszélgetésre.
Mindeközben a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában a felső évfolyamosok részére- szintén két
korosztályi bontásban- Mező Andrea a ,,MI-ÉRTÜNK” Prevenciós és Segítő Egyesület elnöke, családkonzulens tartott interaktív
előadást a függőségekről, azok felismeréséről, különös hangsúlyt
fektetve a mobiltelefon függőségre, hiszen átszövi mindennapja-

inkat, és már a fiatalkorúak körében is szociális és fizikális degenerációt okoz.
A szakmai napot- a már hagyománnyá vált- a DKEF által meghirdetett rajzpályázatra beérkező pályamunkák kiállítás megnyitójával zártuk, amelyre több mint száz alkotás érkezett. A díjazott
munkák alkotói Domonyvölgybe utazhatnak, ahol programokkal
teli kikapcsolódás várja őket. A különdíjasok és minden résztvevő DKEF logóval ellátott ajándéktárgyakban részesült.

A gyerekek részéről nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a
szakmai napról. A pályázatnak köszönhetően a szakmai rendezvényünket nagyon színvonalasan, magas szakmai kvalitású szakemberekkel, aktuális problémák feldolgozásáról, azok megelőzési
lehetőségeinek felismeréséről, alkalmazásáról alakítottunk ki
kommunikációs csatornát a gyerekek között.
Dévaványai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG – OVIS SZEMMEL
– DÉVAVÁNYAI ÉS AZ ECSEGFALVI ÓVODÁKBAN

A Dévaványai Könyves Kálmán utcai Mesevár Óvoda
gyermekei már ötödik éve vesznek részt interaktív közlekedésbiztonsági képzésen a Szarvasi Rendőrkapitányság
szervezésében.

A mai napon az alapvető közlekedési szabályokat, útjelző táblákat és a közlekedési lámpa működését ismerhették
meg a gyerekek – elméletben és gyakorlatban is. A programot szervező és lebonyolító rendőrségi munkatársak élményszerűen mutatták be a rendőrség munkáját is.
Újdonság és nagy élmény volt a Robi-robot, ami a helyes
közlekedésről kérdéseket és találós kérdéseket tett fel a gyerekeknek, a helyes válaszért megdicsérte őket és a program
zárásaként zenés táncával megmozgatta a gyerekeket és az
óvó néniket is. Nem maradtak el az ajándékok sem, amelyek természetesen szervesen kapcsolódtak a biztonságos
közlekedéshez: fényvisszaverő matricák, karkötők, témához
kapcsolódó színező füzetek, puzzle. Még üdítőt is kaptak a
gyerekek. A tartalmas és tanulságos délelőtt egy folyamat
szerves része volt, hiszen a gyermekek minden évben részt
vesznek a közlekedésbiztonsági rajzpályázaton, illetve minden évben legalább két alkalommal az interaktív képzésen
is. A program önzetlen szervezői és lebonyolítói: Stephán
Vivien – rendőr őrmester, Oláh Margit – rendőr főtörzsőrmester, Barabás Mihály – rendőr főtörzsőrmester, Lövei
Sándor – rendőr zászlós.
Köszönjük nekik, hogy vigyáznak a gyermekeinkre!
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ÉRTESÍTÉS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsődei Intézményegységében az óvoda nyári
zárva tartás időpontját.

TISZTELT SZÜLŐK!
KEDVES GYEREKEK!

2018. augusztus 6. – 2018. augusztus 17.

A Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány
az előző évekhez hasonlóan idén nyáron is megszervezi
Művészeti Táborát, melyre a Ványai Ambrus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola irodáján lehet
jelentkezni. (Vörösmarty u. 4-6.).

közötti időszakban határozta meg.

XVIII. Dévaványai

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.

Művészeti Tábor:
2018. július 2. - július 7-ig
kerül megrendezésre.
Részvételi díj: 10.000 Ft
(Az ár tartalmazza az ebédet és az uzsonnát,
a kirándulás költségét és a belépőjegyeket, stb.)

napjáig terjedő időszakban állapította meg.

A tábor helyszíne:

Kérjük a dolgozó szülőket, hogy nyári szabadságuk tervezésekor vegyék figyelembe, hogy óvodáink és a bölcsődei csoport augusztus 6.-17. között
(10 munkanap) nem üzemelnek.

művelődési ház területe
Jelentkezési határidő:
2018. május 20.
A tábort ünnepi
Gálaműsor zárja.

A nyári ügyeleti helyszíneket a karbantartási munkálatok függvényében a későbbiekben tudjuk meghatározni!

Mindenkit sok
szeretettel várunk!

Megértésüket köszönjük!

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!
Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!
Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult, hogy
segítse és támogassa a dévaványai bölcsődés és óvodás gyermekeket.
A támogatásra az idén is lesz lehetőség. Kérjük, hogy
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvirág” közalapítvány javára ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, ha gyermekeikre és az intézményünkre gondolva döntenének a befizetésről. Így bővülhetnének a
lehetőségeink a játék és egyéb tevékenységhez szükséges eszköz vásárlásához, valamint egy-egy nagyobb
szervezést igénylő gyermekprogram támogatásához.

A kedvezményezett adószáma:
18381274–1–04
A kedvezményezett neve:
„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért
Köszönjük segítségüket intézményünk
gyermekeinek nevében:
Bakó Bernadett
Intézményvezető

Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtatványcsomagjában található rendelkező nyilatkozatot.
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Dékányné Kőszegi Anna
Kuratórium elnöke

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG HÍREI

Igen mozgalmas hónapot tudhatunk magunk mögött.
Gratulálunk a szép eredményhez!
Április elején a már hagyományosnak számító VáKöszönjük a felkészítő tanítóknak, Csekőné Kovács
nyai Ambrus Napok programjaiba csatlakozhattak be Emma 1.c, Vargáné Orvos Judit 2.b a munkájukat!
tanulóink. Tanulmányi-, rajz- és sportversenyen mérErnyesné Vass Róza
hették össze tudásukat. Kézműves foglalkozások színesítették a három nap palettáját.
munkaközösség vezető
Szeretettel fogadtuk az érdeklődő óvodásokat és
szüleiket az „Iskolai kukucskáló” -n.
A Kazinczy verseny döntőjébe jutott 3. és 4. osztályos csapataink április 18-án mérték össze tudásukat a
múzeumban.
Ökológiai témanapot tartottunk április 21-én, kapcsolódva a Föld Napjához.
A Fenntarthatósági témahéten változatos délutáni
programok várták tanulóinkat. Kertészkedtünk, sportoltunk, vasat és papírt gyűjtöttünk.
Részt vettünk a városi májusfa állításon.
Április 20-án térségi mesemondó versenyt rendezett
a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és
A M I. Iskolánkat 4 alsó tagozatos tanuló képviselte.
Giricz Gergő 2.b osztályos tanulónk korcsoportjában
1., Darvasi Bella 1.b osztályos tanulónk 3.helyezést
ért el.

TISZTELT TÁMOGATÓK!

TISZTELT ADÓFIZETŐK!

Kérjük 2018- ban is támogassák adójuk 1 %- ával
a DÉVAVÁNYAI VOX HUMANA KÓRUS
EGYESÜLET munkáját.

A könyvtár ebben az évben is számít az Önök
támogatására. Rendelkezzen
személyi jövedelemadójának 1 %-áról
az DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár javára.
A befolyt összeget a könyvtár állományának
gyarapítására, új könyvek beszerzésére fordítjuk.
A könyvtár adószáma: 15583611-2-04
Felajánlását előre is megköszönjük!

ADÓSZÁMUNK: 18140015-1-04.
Egyben, köszönjük azoknak, akik 2017-ben
támogatásukkal hozzá járultak az egyesület
működéséhez.
Kürti Ignácné, elnök
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Somogyi Erzsébet könyvtárvezető

BIHARUGRÁN VETÉLKEDTEK A VÁNYAI
AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI DIÁKJAI

„FOGD KI A SZERENCSÉD!”
„Fogd ki a szerencséd!” vetélkedőn vettek részt a

A Körös-Maros Nemzeti Park igazgatósága idén 15. alVányai Ambrus Általános Iskola és AMI tanulói.
kalommal rendezte meg az „Őszirózsa” Természetvédelmi
A gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola „Merj a legVetélkedőt. Az első, levelezős fordulóra a környékbeli isjobb
lenni!” tehetséggondozó programjának ebben az évben
kolákból közel harminc csapat nevezett be.
a horgászat, vizeink halainak az ismerete volt a témája. Évek
A középdöntőre a legjobb nyolc csapatot hívták be, me- óta szívesen veszünk részt iskolánk tanulóival a szomszédos
lyek között három csapat a mi iskolánkból került ki: a „BŰ- város iskolájának rendezvényén, így most is örömmel kéVÖS” KOCKÁK - Kovács Laura, Szűcs Botond, Szabó szültek a gyerekek tanáraikkal a játékos délutánra.
Erik 8. a osztályos tanulók, a TERMÉSZETBARÁTOK Iskolánkat az alsó és a felső tagozatból is képviselték taDaru Ramóna, Jázmin Tóth Csilla Beáta, Bakos Heidi 5. b nulók, a játékos vetélkedőn és a rajzversenyen is ügyesen
osztályos tanulók, az ÖRZŐ-VÉDŐK - Cserven Boglárka, helyt álltak. Az előzetes rajzos feladat témája valamilyen
Balog Zorka Panna, Csontos Lilla 5. c osztályos tanulók. hallal, horgászattal kapcsolatos élmény megrajzolása volt.
Felkészítő tanáruk: Czudorné Bukva Róza.
Ehhez a felső tagozaton Gönczfalviné Szabó Éva nyújtott
sok segítséget, alsóban pedig a tanítónénik segítették a gyeA középdöntőre biharugrán, a Körös-Maros Nemzeti Park rekeket. A gyomaendrődi helyszínen kedves fogadtatásban
Igazgatóság Bihari Madárvártáján került sor április 23-án, a és szíves vendéglátásban volt részük a gyerekeknek és kíséFöld napja alkalmából. Elméleti és gyakorlati feladatok sora rőiknek, Nagy Szilvia és Czudor László pedagógusoknak.
várta a versenyzőket, finom ebédet kaptunk, és gyönyörködKöszönjük a szervezőknek a nagyszerű vetélkedőt!
hettünk az ébredező tavszi puszta szépségeiben.
A középdöntőből az öt legjobb csapat jutott be a döntőre,
amelyet majd ősszel rendeznek meg a dévaványai Sterbetz
István Túzokvédelmi Látogatóközpontban. A döntőre két
csapatunk is bejutott, a „BŰVÖS” KOCKÁK, és az ÖRZŐ-VÉDŐK. Az eredményekhez gratulálunk, a döntőben
való szerepléshez sok sikert kívánunk! Köszönjük a szervezőknek, köztük Szélné Sándor Katalinnak a színvonalas
szervezést, a jó hangulatú versenyt.
(Képes beszámoló iskolánk facebook oldalán: https://
www.facebook.com/ambrusiskola)

TISZTELT LAKOSSÁG!
Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy adójuk 1%-át a
Ványai Ambrus Általános Iskola
Diákjainak Jövőjéért Alapítványnak
adományozhassák.
Az alapítvány adószáma: 18379008-1-04
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
Az Alapítvány Kuratóriuma

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI DIÁKJAI IS RÉSZT
VETTEK A VÁROSI MÁJUSKÖSZÖNTŐ RENDEZVÉNYEN
A dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete hagyományos májust köszöntő délelőttjén iskolánk tanulói és pedagógusai is részt vettek. Az április végi
napon ott lehettünk a májusfa felállításánál, amit előtte tanulóink is segítettek feldíszíteni léggömbökkel,

színes szalagokkal. A református templom előtti széles téren először versmondással, majd közös táncolással köszöntöttük a tavaszt.
Köszönjük a Hagyományőrző Nők Egyesültének,
Varga Istvánnénak, az egyesület vezetőjének ezt a
szép délelőttöt.
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA 2018
Középiskolánk harmadik alkalommal csatlakozott a Szakmák
Éjszakája rendezvénysorozathoz, amely 2018. árpilis 13-án (pénteken) került megrendezésre. A rendezvény elsődleges célja, hogy
a szakképzést és szakmai tudást felemelje a méltó helyére a társadalmi megbecsülés területén. A szakmák éjszakája logónak megfelelően a hozzánk látogatók kipróbálhatták, megcsinálhatták és
megismerhették a bemutatott szakmáinkat. Így a szakgimnáziumi
képzéseink közül a szépészet és a vendéglátóipar ágazat kerület
bemutatásra. A fodrászok a fonási technikákat mutatták be az érdeklődőknek a verseny munkáik mellett, a vendéglátós tanulók a
díszasztal megterítése után flambírozással kedveskedtek a vendégeinknek. A szakközépiskolai képzéseinkből az eladó, hegesztő,
számítógép-szerelő, karbantartó és a szociális gondozó szakmák
kerültek bemutatásra. Az eladó tanulók kreatív díszcsomagolási
technikákat mutattak be, a hegesztők az ív- és a lánghegesztés
gépeit prezentálták, amelyeket ki is lehetett próbálni. A számítógép-szerelő
tanulóink „villogtattak az éjszakában”,
hiszen a számítógép bemutatása mellett
a forrasztással LED-es villogó is összeállításra került. Igazán népszerű volt
a szociális gondozó és ápoló tanulók
szakmabemutatója, akik igazán lekötötték, illetve bekötötték a látogatókat.
A szakmai bemutatók már délelőtt 10
órától elkezdődtek, melyek egészen 22
óráig tartottak. A délelőtt folyamán a
látogatók között köszönthettünk három
óvodás csoportot, este pedig minden
korosztályból volt látogatónk. Éjszaka a
hegesztőgépek fényét a megrendezésre
kerülő disco fénye váltotta fel, amely
nagyon népszerű volt a fiatalok körében.
Köszönjük Dévaványa Város Önkormányzatának támogatását és az óvoda
vezetőségének és dolgozóinak együttműködését a programjaink magvalósításában.

Eleken a vendéglátósok gyönyörű terített asztala mellett, szép
tanebédlőjében kóstolgattak süteményeket és a tankonyhában készült rostos italokat. Majd Gyulán a boltmúzeumban ismerkedtek
a kereskedelmi szakmák régmúltjával és jelenével. A városnézésbe a vár körüli és városközponti sétán kívül egy játszótérre és kacsaetetésre is elcsábult a nagy csapat. A program zárásként szintén
a múltba utaztak a résztvevők: a 100 éves cukrászdában fagyizva,
sütizve.
Köszönjük az általános iskolák pedagógusainak, akik segítették
a versenyzők pályamunkáinak elkészítését, a Gyulai Szakképzési Centrum vezetésének az utazás-, Czeglédiné Szappanos Anitának, a programok támogatását, s persze a szervezési munkát a
DÖK képviselőinek és patronáló tanárának, Borsós Mária tanárnőnek.

A DÉVAVÁNYAI
SZAKKÉPZÉSI KI MIT
TUD GYŐZTESEK
GYULAI LÁTOGATÁSA
Verőfényes tavaszi napon látogattak
el újra a szakmák világába április 25-én
a Szakképzési Ki Mit Tud győztesei.
Több helyszínen, több szakmacsoporttal, szakmával ismerkedtek meg.
Totót kitöltve bepillantást nyerhettek
a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláinak honlapjaira, eseményeibe, majd a
kiránduláson a tagintézmények életébe.
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Tóth Erika, igazgató

„RETRO MAJÁLIS” ZÖLDÁGJÁRÁSSAL DÉVAVÁNYÁN
Három egyesület – Hagyományőrző Nők Egyesülete, Folkműhely Egyesület, Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete
– a DÁMK, a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola együttműködésével a városvezetés támogatásával került sor városunkban a 3. „RETRO MAJÁLIS” – ra.
Április 27-én az általános iskola diákjaival, a DÁMK óvodásaival közösen díszítettük és állítottuk fel a májusfát a Fő
téren, amit Papp Endréné Sziszike irányításával egy rögtönzött kis táncház követett.
Május 1-én kora reggel volt a találkozó a nagycsaládosok
egyesületével a művelődési ház udvarán. 100 kg krumplit
15 kg hagymát pucoltunk meg, mostunk és daraboltunk fel,
15 kolbászt készítettünk elő a főzéshez. Mikor gyülekeztek
a lovaskocsik, megérkeztek a nagyiváni néptáncosok, már
pirult a hagyma a 3 üstben.
10 órakor indult a felvirágozott lovaskocsis, kerékpáros
menet körbe a városon, az Árpád u. – Sport u. – Szeghalmi
út – Széchenyi u. – Bem u. útvonalon. Hat helyen állt meg
a vidám zenés csapat, ahol az néptáncosok az Ahhozképest
Népzenei Együttes muzsikájára táncoltak, énekeltek a lakosság nagy örömére.
Délre értünk vissza a művelődési házhoz, ahol a nagycsaládosok egyesülete közreműködésével már tálalva volt a
paprikás krumpli kolbásszal, savanyúsággal, és a színpadon
muzsikálásra készen várt bennünket a Mezőberényi Városi
Fúvószenekar. A vidám zene mellett mindenkit megvendégeltünk, közben a Csipkerózsa mazsorettcsoport táncolt
Kiss-Murányi Nóra vezetésével.
Ezt követően a nagyiváni néptánccsoport lépett színpadra
és feledve a 2 órás táncos utat, fergeteges műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek.
A majális befejezéseként Kiszely Erika néptáncpedagógus hívta a gyerekeket, fiatalokat egy kis játékra, táncra.

A néptánchoz, a táncházhoz a zenét az Ahhozképest Népzenei Együttes szolgáltatta.
Köszönjük a lovas fogatos gazdáknak – Korda Istvánnak,
Hajas Mátyásnak, Szarka Károlynak, Barta Jánosnak, Bakó
Árpádnak hogy előre készültek erre a napra, hogy közreműködtek, hangulatossá, színesebbé tették ezt a rendezvényt.
Köszönjük az intézményeknek, az általános iskola igazgatójának, Baloghné Berényi Erzsikének együttműködő
segítségét, a pedagógusoknak, diákoknak, hogy a májusfa
állításában közreműködtek, A DÁMK vezetőinek Papné
Auer Ildikónak, Bakó Bernadettnek és a művelődési ház
munkatársainak, nem utolsósorban a városvezetésnek,
hogy együttműködésükkel, támogatásukkal segítik hagyományaink megőrzését, továbbadását.
Köszönjük a Váradi Étkeztetési Bt. vezetőjének Váradi
Károlynak a BÜFÉ szolgáltatást, Szűcs Tibornak és a Nagy
és Társa pékségnek.
Három civil szervezet fogott össze, hogy egy nagyobb, színesebb, közös programmal gazdagítsa városunkat. Reméljük sikerült.
Hagyományőrző Nők Egyesülete, Varga Istvánné

TAVASZI ZÖLDÁGJÁRÁS
néptáncpedagógus vezetésével csatlakozhattak az érdeklődők a polgári táncok lépéseinek megismerésére.
Programunkat civil összefogással és az önkormányzat támogatásával tudtuk megvalósítani, melyet ez úton is szeretnénk megköszönni.
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Fotó: Lovász Judit

A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2018. május 1-én
tartotta meg harmadik alkalommal „Tavaszi Zöldágjárás” elnevezésű hagyományőrző rendezvényét. Délelőtt 10
órakor vette kezdetét a lovaskocsis menet, melynek során
a Nagyiváni Hagyományőrző Néptánccsoport volt vendégünk, akik látványos néptánckoreográfiákkal örvendeztették meg mindazokat, akik az előre meghatározott útvonal
helyszínein összegyűltek, valamint azt az egyébként népes
„csapatot” is, akik kerékpárral és egyéb közlekedési eszközzel végig követték a kompániát. A táncosok zenei kíséretéről
az Ahhozképest Népzenei Együttes és tanítványaik gondoskodtak. A menet visszatérve a művelődési ház udvarára egy
finom ebéddel lehetett gazdagabb, amit a Hagyományőrző
Nők Egyesülete, valamint a Dévaványai Nagycsaládosok
Egyesülete jóvoltából kerülhetett az asztalra.
Ezt követően a szabadtéri színpadon adott műsort a
nagyiváni Néptánccsoport, melyet táncház követett, ahol
a már megteremtett hangulatot kihasználva Kiszely Erika

V. MEGYEFUTÁS
Idén ötödik alkalommal rajtolt el Békéscsabáról az
V. Megyefutás, Tóth László futónagykövet vezetésével.
A kezdeményezés az egészséges, mozgásban gazdag
életmódot hivatott népszerűsíteni, amelyet az idén 69
település érintésével, 634 km-en keresztül visz véghez,
mindössze 13 nap alatt. A hatalmas kihíváshoz minden érintett településről csatlakoztak hozzá, nem volt
ez másképp Dévaványán sem. Az idén a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtárban fogadta őket frissítővel, és
szénhidrátpótlással a város képviseletében Mile Lajos
alpolgármester úr, Bakó Bernadett az DÁMK intézményvezetője, illetve a DÁMK közművelődési munkatársai. Köszönjük, hogy nálunk járt, további sok
sikert kívánunk neki a kezdeményezés továbbéltetéséhez! Találkozzunk jövőre!

TÓTH AUGUSZTA KONCERTSZARVASI VÍZI SZÍNHÁZ
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. május 25-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!

Köszönjük a fotókat Ambruzs-Szabó Józsefnek, a
plakátokat Zorka Kuckójának!
EST A REKESZIZMOK EDZÉSÉRE
- SOMOGYI ANDRÁS ÖNÁLLÓ STAND UP ESTJE -

KIHÍVÁS NAPJA 2018. MÁJUS 30. SZERDA
Idén is megrendezésre kerül a Kihívás napja, amelynek
célja, hogy minden aktív lakosa a városnak legalább 15 perces mozgástevékenységet végezzen.

2018. április 21-én szombaton 19:30 órától hallhatta és
láthatta a dévaványai nagyérdemű a Dévaványai Általános
Művelődési Központ színpadán Somogyi András humorista önálló stand up estjét. Nevetésben, rekeszizom erősítésben nem volt hiány, hiszen köztudottan kitűnően utánozza a ,,celebvilág” megosztó és meghatározó személyiségeit
András. Így megelevenedett előttünk többek között Friderikusz Sándor, Kasza Tibor, Galla Miklós, és természetesen
Győzike is. Bízunk benne, hogy minden kedves részvevő
jól érezte magát!

Ehhez az idén is igyekszünk változatos, közösségeket,
munkahelyi kollektívákat megmozgató programokat felsorakoztatni, melyekről a DÁMK Művelődési Ház Facebook
oldalán, illetve honlapján lehet majd tájékozódni, továbbá
a hamarosan kikerülő plakátokról a városkülönböző pontjain. Várunk mindenkit szeretettel, hogy az országos versenyen –az elmúlt évekhez hasonlóan- méltó helyre jegyeztessük be városunk nevét!

Ezúton köszönjük a hangosítást Nagy Sándornak,
a plakátokat Zorka Kuckójának, a fotókat pedig
Ambruzs-Szabó Józsefnek!

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
Dévaványai Általános Művelődési Központ
közművelődési munkatársai
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X. KAZINCZY – ANYANYELVI VERSENY
„…aki magát embernek tartja, szeresse az igazságot.”
Ezzel a Mátyás király által megfogalmazott –jeligének választott- idézettel kezdődtek azok a feladatlapok, amelyek a
10. dévaványai Kazinczy-anyanyelvi verseny feladatait tartalmazták. Mivel 2018 Mátyás király éve (születésének 575.
királlyá választásának 560. évfordulója van), ezért feladataink Mátyás királyhoz és szokásos módon Dévaványa történetéhez kapcsolódtak. A 10. alkalommal megrendezett
anyanyelvi verseny hagyománnyá vált, s a kitűzött célunk
is megvalósult: együtt versenyezzenek Dévaványa diákjai.
A verseny az eddig kialakított módon zajlott le: 2 előzetes
írásbeli fordulót a döntő követett, melyet a hagyományokhoz híven a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben
(múzeumban) tartottunk.
Az 50 jelentkező csapat közül 27 csapat került be a döntőbe. Az izgalmas és hangulatos versenyen a zsűri is megbizonyosodott a tanulók alapos alapos felkészültségéről, magabiztos tudásáról. Míg a zsűri (alsósoknál: Németi József
tanár, képviselő, az Oktatási-Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, Mile Lajos tanár, képviselő városi alpolgármester, Ernyesné Vass Róza tanítónő, Hajdu Ildikó DÁMK
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény koordinátora).
Felsősöknél: Dr. Ágoston Sándor történész, Dr. Ágoston
Sándorné, Pihurik Katalin magyartanárok, Molnár Tünde
képviselő, középiskolai nyelvtanár értékelte a döntő kérdésének válaszait, addig a versenyzők Mátyás király korára
utaló édességeket kóstolhattak meg, melyeket Csatári Teréz, Elek Lajosné, Tóbiás Gáborné, Váradi Andrásné készítettek. Köszönet nekik!
A versenyen a következő eredmények születtek:
3.osztályosok
I. helyezett : Szujó Kinga, Harmati Viktória,
II. helyezett: Szujó Petra, Kéki Natália
III. helyezett: Juhász Bence, Dékány Attila valamint
Kovács Csaba, Csatári Bence

8. osztályosok és középiskolások
I. helyezett: Kovács Laura
II. helyezett: Szabó Erik, Szűcs Botond
III. helyezett: Kovács Viktória, Szántó Jázmin
Valamennyien a Ványai Ambrus Általános Iskola és Művészeti Iskola tanulói.
Felkészítő tanáraik: Czudor Lászlóné, Majoros Rita, Tóth
Annamária.
A középiskolások a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma tanulói
Felkészítő tanáruk: Schwarcz Júlia.
A verseny helyezettjei, a zsűri tagjai, a felkészítő pedagógusok, a szervezők, a jubileumi 10. évforduló alkalmából
egynapos diósgyőri jutalomkiránduláson vehetnek részt.
Köszönjük: Dévaványa város Képviselő – testületének az
utazáshoz nyújtott támogatást, a Múzeumbarátok Körének
a szervezéshez és a kirándulási program megvalósításához
nyújtott anyagi segítséget. Köszönet: Pesztránszki Ferencné, Purgel Mihályné, Tóbiás Gáborné, Váradi Andrásné
pedagógusoknak a feladatlapok összeállításáért. Tóbiás Gábornénak a Dévaványai Múzeumbarátok Köre elnökének
segítőkészségéért, Balogh Aranka, Tóth Izabella, Csatári
István a múzeumi dolgozóknak a szervezésért, a technikai
segítésért, és mindenkinek, aki segített a verseny megrendezésében.
Gratulálunk a verseny valamennyi résztvevőjének, s külön dicséretben részesítjük a győzteseket, a helyezést elért
tanulókat!
Kedves Versenyzők! Jövőre is várunk Benneteket, számítunk Rátok!
A szervezők nevében: Váradi Andrásné

4. osztályosok
I. helyezett: Mideczki Panna, Szatmári Szabolcs
II. helyezett: Nyúzó Dorina, Somogyi Hanna
III. helyezett: Táncos Máté, Valach Viktor
Felkészítő tanáraik: Laskai Tiborné, Szabóné Szilágyi Edit,
Nagy Szilvia, Kárpáti Zoltán, Kovácsné Mándoki Katalin
5. osztályosok
I. helyezett: Gonda Csilla, Jónás Sára
II. helyezett: Szűcs Zoltán, Tóth Dávid
III. helyezett: Belanka Bianka, Kis Nóra
6. osztályosok
I. helyezett: Séllei Péter, Tóth Ábel
II. helyezett: Gonda Nóra, Szabó Noémi
III. helyezett: Balogh Éva Lea, Csontos Dóra valamint
Bereczki Szabolcs, Tánczos Gergő
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„…hogy unokáink is láthassák”
A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre a közelgő
világtalálkozó alkalmából, a rendezvényhez
kapcsolódóan kiállítást tervez, melyre

FOTÓ, RAJZ, FESTMÉNY, PLASZTIKA
alkotásokat vár.
Gyermekektől a „Legszebb helyem”,
felnőttektől
„Épített és természeti értékeink
Dévaványán és környékén” címmel.
Egy pályázó maximum 3 db alkotást adhat be
- kérjük, hogy a név, életkor, elérhetőség
mindegyiken legyen feltüntetve. Korhatár nincs.

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

Minden résztvevő emléklapot kap,
és a legszebb, legötletesebb alkotásokat
a hírlapban is közzétesszük.
Beérkezési határidő: június 11.
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TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT HÍREI
A szolgáltatás tartalma:
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása révén.
Fogyatékkal élők számára személyi segítés és személyi szállítás,
szolgáltatások:
A fogyatékkal élő emberek önálló életvitelének segítése, megkönnyítése.
Alapvető személyes szükségleteket kielégítő szolgáltatásokhoz való szállítás pl. közintézményekhez, közösségi helyekre.
A szállítást Volkswagen Caddy gépkocsival történik, mobilrámpával,
elektromos kerekesszék szállítására is alkalmas 4+3 pontos rögzítéssel
rendelkezik.
Szociálisan rászorultként igénybe vehetik felnőttek és gyermekek
egyaránt, ha:
- Mozgássérültek
- Látássérültek (vakok és gyengén látók)
- Hallássérültek (siketek és nagyot hallók)
- Értelmi sérültek
- Autisták (pervazív fejlődési zavar)
- Halmozottan sérült személyek
Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes
képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása az intézmény vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a
törvényes képviselője terjesztheti elő.
Személyi segítés: 130 Ft/óra
- gondozás
- készségfejlesztés
- felügyelet, kísérés
- háztartási segítségnyújtás
Személyszállítás térítési díja fogyatékkal élők számára: 70.- Ft/km

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének
30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő
szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.
(1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 116. §)
Személyi szállítást vállalunk szabad kapacitás terhére szociálisan nem
rászorult személyek esetében is: 120 Ft/ km
Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybevevőket, hogy minden esetben
szerződéskötés szükséges a szolgáltatások új igénybevevőivel,
ezért a személyi szállítás vagy személyi segítés igényét előzetesen néhány munkanappal jelezni szíveskedjenek személyesen
vagy telefonon.
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Gaál Marianna szolgálatvezető
Dévaványa, Eötvös u. 44.sz.
Ügyfélfogadás: H-P: 8-12
VAGY IGÉNY- SZÜKSÉG ESETÉN
OTTHONÁBAN FELKERESSÜK!
(Család-és Gyermekjóléti Szolgálat épületében)
66/483-010 vagy 06-20/770-7315

NAGYCSALÁDOSOK DÉVAVÁNYAI
EGYESÜLETE SZÜLETÉSNAPI BÁLJA
Egyesületünk idén tölti megalakulásának 20. évfordulóját, ebből az alkalomból egy születésnapi bált rendeztünk
április 14-én, melyen 145 fő vett részt.
Egy kis visszatekintő:
20 éve, 1998. május 2-án 65 tagcsaláddal alakult meg a
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete Bogya Istvánné
Rózsika vezetésével. Az egyesület akkori megfogalmazott
célja, a családról, gyermekekről szólt és ugyanúgy aktuálisak ma is, mint alapításkor. 2000-ben Bukva Miklósné vette
át az egyesület vezetését, majd 2007-től Szarka István látta
el az elnöki feladatokat.
2015 májusától a jelenlegi vezetés irányítja az egyesületet.
Anyagi erőforrásainkat önkormányzati támogatásból
és pályázatok útján szerezzük. A befizetett tagdíjak és az
SZJA 1% -a is jelentősen növeli bevételünket. Civil szervezetként, kezdetekben csak egyesületi tagok által elérhető
rendezvényeink voltak, majd az egyre növekvő érdeklődésnek köszönhetően, a lakosság számára is elérhető minden
programunk. Évente számos közösségépítő programot
szervezünk, a teljesség igénye nélkül csak néhányat említenénk meg:
- Szerveztünk 3 napos erdélyi kirándulást.
- Részt vettünk Zánkán az Erzsébet táborban.
- Minden évben képviseljük egyesületünket és egyben városunkat is, a romániai Élesden megrendezendő szépolvasó versenyen.
- Megtekintettünk egy előadást a Szarvasi Viziszínházban.
- Részt vettünk a Nemzeti Cirkusz színvonalas előadásán.
- Budapesten a Családok Hete programsorozaton 50 fővel
képviseltük egyesületünket.
- Minden évben nyáron több száz ember vesz részt a
Strandfürdőben megrendezendő Családi Napunkon.
- Karitatív munkában is jeleskedtünk. Jótékonysági Pikniket szerveztünk, a koraszülött mentőautó beszerzésére
több civilszervezet és a város lakosságával összefogva.
Összességében azt mondhatom, hogy a nehézségek ellenére is sikeres húsz évet tudhatunk magunk mögött. Ehhez
a sikeres munkához hozzájárult egyesületünk minden tagja, amit szívből köszönünk.
Az est folyamán emléklapot kapott 3 család, akik az egyesület megalakulása óta hűséges tagok: Ladjánszki Ferencné,
Somogy Lajos, Földvári István.
Emléklapot kapott Dékányné Szalai Katalin önzetlenül
végzett munkájáért.
Szeretnénk megköszönni Valánszki Róbert polgármester
úr ajándékát: egy nagyképernyős televíziót kaptunk, amit a
Civilházban fogunk használni.
Köszönjük a Váradi Étkeztetési Bt. minden dolgozójának
a finom vacsorát, zenészünknek Ujvári Iminek a fergeteges
hangulatot.
Továbbá köszönjük mindenkinek a tombolatárgy felajánlást.
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK
EGYESÜLETE
Második alkalommal hívtak bennünket a Gyulai Pálinkafesztivál Civil Szigetére. Három napon át sütöttük a cirokszárra tekert ványai kürtöskalácsot és szilvalekváros
kiflit, amihez mindig saját főzésű szilvalekvárt használunk.
Portékánk nagy sikert aratott most is, standunk sok látogatót vonzott.
Amellett hogy készítjük és kínáljuk a ványai finomságokat, szórakozásra kikapcsolódásra is van időnk. Barátokat
találunk, kapcsolatokat teremtünk amit később hasznosíthatunk.
Köszönet a szervező Bora Kft.-nek a lehetőségért, a városvezetésnek a támogatásért.
Varga Istvánné, egyesület vezető

BESZÉLGETŐ KÖR
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
ESTE 6 ÓRÁTÓL A CIVILHÁZBAN.

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

FELHÍVÁS
Egyesületünk, a Hagyományőrző Nők Egyesülete, a
Dévaványaiak Világtalálkozója alkalmából régi ványai ételek, sütemények, receptjeiből, fotóiból, egy kis
receptfüzet formájában kiadványt szeretne megjelentetni. Olyan ételek, sütemények, tésztafélék receptjeit szeretnénk összegyűjteni, ami csak Dévaványára volt
jellemző, ill. szűkebb környékére.
Szívesen várunk és köszönettel veszünk minden ilyen
jellegű receptet szóban, vagy írásban a következő email
címre: vneolahiren48@gmail.com ill. telefonon egyeztetve 06/70-943-9001 telefonszámon.
Előre is köszönjük a segítő közreműködést.
Varga Istvánné

ADÓ 1%
A Dévaványai Református Elemi Iskolai
Alapítvány kuratóriuma mindenkinek köszöni
eddigi támogatását és kéri, hogy lehetőségük
szerint idén is ajándékozzák nekünk személyi
jövedelemadójuk 1%-át.
A kedvezményezett neve:
Dévaványai Református Elemi Iskolai
Alapítvány
A kedvezményezett adószáma:
19060064-1-04
Köszönettel: Az alapítvány kuratóriuma

Tisztelt Dévaványai Lakosok!
KISÚJSZÁLLÁSI ÜZEMORVOSI
PRAXISUNK KEDVEZŐ ÁRON
VÁLLALJA CÉGEK, VÁLLALKOZÁSOK
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁSÁT.
DÉVAVÁNYÁRA - MEGFELELŐ
HELYISÉG ESETÉN - A CÉGHEZ
DÍJMENTES KISZÁLLÁSSAL IS
DOLGOZUNK.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
DR. BÚZÁS CSABA TEL.: +36-30-393-1841

www.uzemorvos-kisujszallas.hu

A Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány ezúton kéri a
Tisztelt Lakosságot, hogy támogassák
adójuk 1 %-ával az alapítvány működését!

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

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!
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TÉDE HÍREK!
2018. május 19-én, 12 órai kezdettel anyák napi
ünnepséget rendez a TÉDE vezetősége, melyre minden
tagot szeretettel várunk.
Mint minden évben most is finom ebéddel kedveskedünk
tagjainknak.
Belépő díj: 1000.- Ft. Tombola tárgyakat szívesen fogadunk!
Jelenkezés: 483-742 vagy a 216-665.
KOZMA BÁLINTNÉ a TÉDE elnöke

ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS
EGYESÜLET HÍREI
Az április hónap mozgalmas volt a klub életében. 12-én
Kistérségi Kulturális Rendezvényen vettünk részt Körösladányban.
Április 14-én Fegyverneken jártunk a X. Országos Nóta
és Népdal Fesztiválon. A Népdalkör kiváló minősítést kapott, a klub elnöke egyéniben mérette meg magát és elhozta
a legjobb előadás díját.
Április 16-án két napos hévízi úton jártunk a Houtravel szervezésében Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-on,
a III. középdöntőben, ahonnan élményekben gazdagon
tértünk haza.
Vezetőség

Születések:
Lengyel Alíz és Jakab Zoltán fia Álmos
Tyukodi Alexandra és Szukenyik Attila Jenő fia Rikárdó
Mészár Mariann Csilla és Juhász Zoltán lányai
Boglárka Csenge és Panka Sára

Tisztelt Múzeumpártolók!
Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Közhasznú
Közalapítványt, melynek célja Dévaványa kultúrájának megőrzése. Adója 1%-ának felajánlásával
Önnek is lehetősége nyílik, hogy e tevékenységhez
hozzájáruljon.

Adószám: 18385711-1-04
Kuratórium

KEDVES DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!
Kedvezményezett adószáma:

18518502-1-04
A kedvezményezett neve:

Dévaványai Őszi Napfény
Nyugdíjas Egyesülete
Kérjük támogassa egyesületünket adója 1%-ának felajánlásával. Az egyesület népdalkörének célja a dévaványai dalok - Nácsa János, Kádár Ferenc gyűjtéseiből, minél több helyre való eljutása, hagyományőrzés céljából.
Köszönettel: a Vezetőség

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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Miért szükséges a talajmintavétel Dévaványán?

A focihoz, a mezőgazdasághoz és a talajokhoz mindenki ért. Miért szorul akkor mindegyik uniós lélegeztőgépre? Van-e élet a támogatások után? Állhatja-e a ványai határ a nemzetközi versenyt? Segít-e, ha ismerjük talajaink
tápanyagszolgáltató képességét?
A kérdéshalmozás után, ha rögtön az írás címének kérdésére akarok válaszolni, akkor felsorolhatnék több jogszabályi helyet, mely a gazdát erre kötelezi, de ezzel le is tehetném
a megragadott „tollat”, hiszen minden törvény annyit ér,
amennyit betartata(t)nak belőle. Ez pedig változó célpont,
amire tervezni egy gazdának perspektívát nem lehet. Épp a
támogatási bőség az, amely a nehéz adottságokhoz szokott
ványai embert egyensúlyában megbillenti. A támogatás, a
piaci stabilitás az csak állapot, nem adottság, mint a szík, az
agyag vagy a „szappanos sár”. A támogatás mehet, vihetik
máshová, de a sziket - tisztelet a számos kivételnek, a gazdáknak - még mindenki itt hagyta. Majdnem ványaiként,
én is sár-elhagyó vagyok, ami nem feltétlen jelent erényt,
de egész életemet meghatározta a „ladányi rög” melyből
vétettem. Az a fajta hosszútűrő megfontoltság már engem
sem jellemez, amelyet magam mögött hagytam, most már
évtizedek óta. Ezt értéknek tartom, de -most már kétségtelenül a XXI. században - ez a mindenen átsegítő életösztön
mintha itt is megkopóban volna. Miért?
A ványai paraszt mindig tudta, hogy csak magára számíthat. Azt is tudta, hogy vízből, esőből soha sincs elég. Vagy
sok, vagy kevés, de elégendő csak nagyon ritkán. Tudta azt
is, hogy a gazdálkodásnak ez a „csodaszere” Ványán. Ma az
egész gazdálkodást ellepik a virtuális csodaszerek, és azok
ígéretei. Az uniós támogatás megteremti ennek a „luxus fogyasztásnak” a közgazdasági hátterét, mely alkalmanként
segít is meglepő terméseredményeket elérni, máskor csak
az adózás előtti eredményt mérsékli. Most ez is belefér, de
jó, ha a ványai gazda megőrzi az egyensúlyát és megfontolja mire költ, hiszen ez volt tartós fennmaradásának titka.
A környék talajai a talajképződés során jelentős tápanyagtőkét halmoztak fel, ezért csodát tenni tápanyag
oldalról meglehetősen nehéz. A talajlazítás, vízrendezés,
növény- és fajta-választás sokkal közvetlenebb eredményeket hoz, mint a csodaszerek, de még inkább a hozzájuk

kapcsolódó csodavárás. Ezekhez képest apróság és „filléres”
tétel a talajvizsgálat, mely rávilágít arra, hogy a gazdag tápanyag tőke eloszlása még táblán belül sem egyenletes nem,
hogy határrészeken átívelően. Jelzi az esetlegesen már a felszín közelében megjelent problémákat, talajhibákat, korlátozó tényezőket. A változó eloszlású tápanyag tőke rámutat
a felhasználni kívánt tápanyagok elosztására, alkalmazható
trágyázási stratégiák kijelölésére.
Jó megoldás a tápanyag-utánpótlás vonatkozásában a periódikus alaptrágyázás alkalmazása, azaz tudatosítani kell
magunkba, hogy a körülményeink között az alaptrágyázás
nem minden évjáratban megtérülő. A nitrogén trágyázás
esetén is figyelmesnek kell lenni a talaj nitrogén szolgáltató
képességére és nem reflex-szerűen alkalmazni a szomszéd
által alkalmazott dózist. Kevés oda figyeléssel, a sűrű fillér
szemléletével meglehet találni a fenntartható megélhetést
ilyen, gyakran nehéz körülmények között is.
A válaszok a feltett kérdésekre:
• Igen, szükség van Dévaványán talajmintavételre, mert
törvényi kötelezettség, de nem ez a legfontosabb;
• sokkal jobb, ha ez magunkból jövő belső elhatározás,
szakmai odafigyelés és igényesség;
• a támogatások után is fognak gazdálkodni Dévaványán,
de erre most kell elkezdeni felkészülni;
• klasszikusokat idézve: „a nemzetközi helyzet fokozódik”,
a takarékos szemlélet kifizető lesz az orosz-ukrán gabona
és olajos növények mind tömegesebb megjelenésével Európa verseny-piacain.
Az utolsó kérdés: Miért AGROFIL?
• MERT függetlenek vagyunk. Nem „varázsszerbe” csomagolva adjuk az „ál” szolgáltatást.
• MERT mi nyereséget akarunk maximalizáltatni és nem
a költséget.
• MERT felkészültek vagyunk. Közel két évtizede jelen
vagyunk (Dévaványán is).
• MERT nem költség. Fajlagosan 600 Ft/ha/év, azaz 13 kg
búza ára évente.
Keressen bennünket a honlapunkon, Facebook profilunkon, és nézzen, hallgasson bennünket Youtube csatornánkon is!

Dévaványai Hírlap - 22. oldal

Lajos Mihály, ügyvezető

Dévaványai Hírlap - 23. oldal

LABDARÚGÁS
2018 áprilisában elkezdődött a megye 1-ben a rájátszás, Dévaványa az alsóházban érdekelt, melynek első felét, május 1-ig le
is játszották, 1 győzelem és 4 vereség lett a dévaványai mérleg.

Tagai Attila: Sportszerű mérkőzésen, kiváló játékvezetés mellett megérdemelt hazai győzelem született. Még a döntetlen is
bravúrosnak számított volna, de attól is messze álltunk.

2018. április 7. szombat: 16:30 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Gyulai Termál FC 0 - 3 (0 - 2)

180 néző, játékvezető: Bartha Tibor.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 13 Szalai B., 5 Hrabovszki Á.
(3 Pap Á. 46’), 20 Szabó P., 7 Papp K., - 16 Gubucz V. (15 Kovács
Gy. 78’), 6 Szabó E., 11 Marton L., 21 Barna T., - 8 Adamecz
I., 10 Ernyes R. (9 Papp D. 57’),. Csere: 1 Sági B. Játékosedző:
Kovács Gyula.
Góllövők: Bozsó M. 10’, 30’, Susánszki M. 66’.
Jók: Gubucz V., Szabó P., Papp K., ill: Bozsó M., Kukla Zs.,
Bogár I.
Kovács Gyula: A mai mérkőzésen is megvoltak a helyzeteink,
de ezzel nem tudtunk élni, elől pontatlanul játszottunk.
2018. április 14. szombat: 16:30 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Békéscsabai Jamina SE - Dévaványai SE 3 - 2 (2 - 1)
100 néző, játékvezető: Gyuga Zsolt.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 13 Szalai B. (15 Kovács Gy.
77’), 5 Hrabovszki Á., 20 Szabó P., 7 Papp K., - 6 Szabó E. (9
Papp D. 62’), 11 Marton L., 8 Adamecz I., 21 Barna T., - 17 Papp
V., 10 Ernyes R. Cserék: 1 Sági B., 19 Zsila P. Játékosedző: Kovács
Gyula.
Góllövők: Bencsik 39’, Szudár Cs. 43’, Göblyös S. 59’, ill: Szabó
E. 10’, Ernyes R. 68’ (11-es ből),
Jók: Faragó L., Bencsik Cs., Göblyös S., Dankó D., ill: Papp K.
Kovács Gyula: A mai mérkőzésen nem volt olyan jelenet ami
futballra emlékeztetett volna. Nulla pulzussal nem lehet mérkőzést nyerni. Elismerésem a hazai csapatnak.
2018. április 22. vasárnap: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Szeghalmi FC - Dévaványai SE 3 - 0 (1 - 0)
300 néző, játékvezető: Fekete Zoltán.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 18 Ungi A. (9 Zsila P. 80’), 5
Hrabovszki Á., 20 Szabó P., 7 Papp K. (15 Kovács Gy. 74’), - 16
Gubucz V., 6 Szabó E., 11 Marton L., 21 Barna T., - 8 Adamecz
I., 10 Ernyes R. Cserék: 1 Sági B., 19 Nyíri A. Játékosedző: Kovács Gyula.
Góllövők: Tófalvi A. 22’, Mészáros M. 50’, Mező S. 88’.
Jók: Borúzs K., Tófalvi A., Cserna D., Tóth G., Mező S., ill:
Adamecz I., Gubucz V., Vastagh Zs., Szabó E.
Kovács Gyula: Megérdemelt hazai győzelem.
2018. április 28. szombat: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Mezőhegyesi SE 3 - 0 (1 - 0)
180 néző, játékvezető: Modes Ottó Péter.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 13 Szalai B., 5 Hrabovszki Á.,
20 Szabó P., 11 Marton L., - 16 Gubucz V., 6 Szabó E., 8 Adamecz
I., 9 Papp D. (14 Kovács B. 61’), - 7 Papp V., 10 Ernyes R. Cserék:
1 Sági B., 15 Kovács Gy. Játékosedző: Kovács Gyula.
Góllövők: Marton L. 36’, Gubucz V. 66’, Ernyes R. 76’.
Jók: Az egész csapat (Vastagh Zs. a mezőny legjobbja), ill:
Dócza G., Ács L.
Kovács Gyula: Gratulálok a csapatnak motiváltan játszott, és a
jól védő kapusunknak köszönhetően, megérdemelten nyertünk.
2018. május 1. kedd: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Vésztői SE - Dévaványai SE 2 - 1 (0 - 1)
100 néző, játékvezető: Dobó Sándor.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 13 Szalai B., 5 Hrabovszki Á.,
18 Ungi A. (20 Szabó P. 46’), - 16 Gubucz V. (15 Kovács Gy. 70’),
6 Szabó E., 8 Adamecz I., 21 Barna T., Papp D., - 7 Papp V., 10 Ernyes R. Cserék: 1 Sági B., 19 Nyíri A. Játékosedző: Kovács Gyula.
Góllövők: Benyó N. 67’, Gedó L. 80’, ill: Papp D. 7’.
Jók: Farkas F., Papp D., Pap L., Gedó L., ill: Szabó E., Adamecz
I., Papp D., Hrabovszki Á., Szalai B.
Kovács Gyula: Gyenge színvonalú mérkőzésen, nagyon rossz
talajú pályán nem tudtuk érvényesíteni a játékunkat. A játékvezetés kritikán aluli volt. Felesleges Jász-Nagykun-Szolnok megyéből játékvezetőt küldeni. Ennél sokkal jobbak vannak Békésben.

2018. április 14. szombat: 16:30 BAJNOKI MÉRKŐZÉS !
Kamuti SK - Dévaványai SE II. 2 - 2 (1 - 1)
50 néző, játékvezető: Révész Norbert.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 15 Kovács B., 2 Takács F., 3
Kálai B., 11 Pálfi J., - 4 Szitás L., 6 Bereczki Á. (14 Tagai A. 79’), 8
Purger F. (13 Kovács Zs. 80’), 5 Nagy Z., - 10 Panyik F. (8 Pesztránszki F. 70’), 7 Gubucz V. Csere: 96 Hegedűs Zs. Játékosedző:
Tagai Attila.
Góllövők: Knapp A. 43’, Juhász K. 82’, ill: Pálfi J. 3’, Gubucz
V. 74’.
Jók: Tóth F., Máté M., Szalkai M., ill: Kovács B., Kálai B., Bereczki Á., Gubucz V.
Tagai Attila: Egy kis szerencsén múlott, hogy nem három
ponttal távoztunk Kamutról. A döntetlen reális.
2018. április 22. vasárnap: 13:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Telekgerendási SC - Dévaványai SE II. 1 - 1 (1 - 0)

70 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B. (97 Szitás Cs. 78’), - 6 Kovács
B., 3 Pap Á., 4 Meidinger J. (13 Diós B. 65’), 9 Feke B. (5 Gubucz
V. 46’), - 10 Juhász P. (15 Konczi Sz. 86’), 8 Szabó E., 7 Papp K.,
11 Papp D., - 17 Papp V., 16 Czirják N. (2 Stranszki Zs.). Edző:
Bereczki Árpád.
Góllövők: Juhász P. 13’,18’, 19’, Gubucz V. 77’, ill: Balogh Á. 80’.
Jók: Juhász P., Papp K., Szabó E., Kovács B., Pap Á., Papp V.
2018. április 29. vasárnap: 10:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Körösladányi MSK (U19) - Dévaványai SE (U19) 0 - 2 (0 - 0)

20 néző, játékvezető: Tóth Imre.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 6 Kovács B., 3 Pap Á. (13 Diós
B. 46’), 4 Meidinger J., 2 Stranszki Zs., - 9 Feke B., 8 Szabó E., 15
Katona I. (14 Konczi Sz. 85’), 11 Papp D., - 17 Papp V., 10 Juhász
P. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Papp V. 47’, Papp D. 65’.

SERDÜLŐ (U16)

40 néző, játékvezető: Pájer Tamás.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 4 Kovács B., 2 Takács F., 11
Pálfi J., 15 Tamási I. (8 Pesztránszki F. 46’), - 6 Bereczki Á., 14
Tagai A. (13 Hegedűs Zs. 80’), 7 Molnár J., 5 Nagy Z., - 10 Panyik
F. (9 Feke B. 22’), 16 Juhász P. Játékosedző: Tagai Attila.
Góllövők: Hrabovszki J. 23’, ill: Pesztránszki F 83’.
Piros lap: Csicsely P. 77’.
Jók: Onáka Z., Szalai T., Hrabovszki J., Tomka Z., ill: Juhász
Zs., Kovács B., Pálfi J., Bereczki Á.
Tagai Attila: A helyzetek alapján úgy érzem, hogy nyernünk
kellett volna, de a végén az iksznek is örülnünk kell.

40 néző, játékvezető: Krisán János.
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E., - 2 Feke B., 10 Meidinger J.,
3 Kapronczi Zs. (8 Séllei Z. 70’), 4 Tóth J., - 12 Feke T. (9 Solymosi M. 36’), 13 Hőgye B., 15 Katona I., 17 Vallach L., - 7 Hraskó D.
(11 Labodár K. 85’), 16 Czirják N. Cserék: 14 Csontos B., 18 Kató
E., 99 Végh T. Edző: Ugrai Csilla.
Góllövők: Nagy R. 23’, 55’, Seres R. 66’, Lázár D.,73 ‚ ill: Czirják N. 14’, 70’, 82’, Hraskó D. 19’, 40’, 62’.
Jók: Az egész csapat.

2018. április 28. szombat: 14:30 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

2018. április 13. péntek: 16:30 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE II. - Mezőberényi LE II. 4 - 1 (2 - 0)

Dévaványai SE (U16) - Szeghalmi FC (U16) 11 - 1 (6 - 0)
40 néző, játékvezető: Vincze Gyula.
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E (99 Végh T 46’), - 2 Feke B,
10 Meidinger J, 2 Kapronczi Zs, 4 Tóth J, - 12 Feke T (9 Solymosi
M 62’), 13 Hőgye B (11 Labodár K 72’), 15 Katona I, 18 Kató
E (17 Vallach L 46’) - 7 Hraskó D, 16 Czirják N,.. Edző: Ugrai
Csilla
Góllövők: Czirják N 19’, 35’, 44’, 45’, 49’, 55’, 70’ ,’74’, Hraskó D
31’, Katona I 42’, Labodár K 88’, ill: Hegyesi L 75’,
Jók: Az egész csapat (Czirják N a mezőny legjobbja),

100 néző, játékvezető: Bozó Norbert.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 21 Zsila P., 2 Takács F., 3
Kálai B., 6 Pap Á., 5 Nagy Z., - 14 Tagai A., 7 Molnár J., 9 Feke B.
(4 Szitás L. 67), - 16 Juhász P. (13 Pesztránszki F. 76’), 8 Nyíri J.
(10 Séllei D. 56’). Cserék: 96 Hegedűs Zs., 11 Pálfi J., 19 Nyíri A.
Játékosedző: Tagai Attila.
Góllövők: Nyíri J. 4’, Tagi A. 27’, Molnár J. (11-es ből) 74’,
Juhász P. 75’, ill: Bondár B. 59’.
Jók: Pap Á., Juhász P., Molnár J., Nyíri J., ill: Petrovszki, Bondár.
Tagai Attila: Falunap ide, falunap oda, megjegyzem város
vagyunk és háromszor vertük meg megérdemelten Mezőberény
második csapatát a bajnokság során.

2018. április 6. péntek: 16:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Szarvasi FC (U16) - Dévaványai SE (U16) 4 - 6 (1 - 3)

A DÉVAVÁNYAI SE CSAPATAINAK
MÁJUSI PROGRAMJA:

2018. május 1. kedd: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Kardos-Örménykút KSC - Dévaványai SE II. 0 - 2 (0 - 1)
50 néző, játékvezető: György Balázs.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., -, 2 Kovács B., 4 Szitás L., 14
Tagai A., 10 Séllei D., 9 Feke B. (21 Zsila P. 82’), - 5 Nagy Z., 11
Marton L., 6 Bereczki Á., 16 Juhász P. (15 Hegedűs Zs. 85’), - 8
Nyíri J. (13 Kovács Zs. 79’). Játékosedző: Tagai Attila.
Góllövők: Juhász P. 21’, Nyíri J. 53’.
Jók: Szitás L., Kovács B., Nyíri J., Juhász P., Séllei D.
Tagai Attila: Magas szintű csapatmunka eredménye a győzelem, amely teljesen megérdemelt. Elismerésem a fiúknak!

IFI (U19)
2018. április 8. vasárnap: 14:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

DÉVAVÁNYAI SE II.

Dévaványai SE (U19) - Szarvasi FC (U19) 5 - 2 (3 - 1)
80 néző, játékvezető: Krisán János.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 6 Kovács B., 3 Pap Á. (2
Stranszki Zs. 65’), 18 Séllei D., 4 Meidinger J., - 10 Juhász P., 8
Szabó E., 14 Purger F. (13 Diós B. 56’), 11 Papp D., - 17 Papp V.,
7 Papp K. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Papp V. 23’, 43’, 82’, Purger F. 30’, Sági B. 89’ (11-es
ből), ill: Szappanos Á. 8’, Uhljar G. 64’.
Jók: Az egész csapat.

2018. április 7. szombat: 16:30 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

2018. április 15. vasárnap: 14:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

Köröstarcsa KSK - Dévaványai SE II. 2 - 0 (1 - 0)

Dévaványai SE (U19) - Nagyszénás SE (U19) 3 - 1 (1 - 0)
70 néző, játékvezető: Telek András.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B. (97 Szitás Cs. 89’), - 6 Kovács B.,
3 Pap Á., 4 Meidinger J., 9 Feke B. - 10 Juhász P. (13 Diós B. 80’),
8 Szabó E., 7 Papp K., 11 Papp D., - 17 Papp V., 16 Czirják N. (2
Stranszki Zs. 69’). Csere: 15 Konczi Sz. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Papp V. 26’, 87’, Papp D. 49’, ill: Viszkok S. 54’,
Jók: Papp V., Papp K., Szabó E., Kovács B., Pap Á., Meidinger J.

100 néző, játékvezető: Kocsondi Bálint.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 4 Kovács B., 2 Takács F., 3
Kálai B. (15 Tamási I. 77’), 11 Pálfi J., 9 Feke B. (13 Kovács Zs.
46’), - 5 Nagy Z., 6 Purger F. (21 Zsila P. 63’), 7 Molnár J., - 10
Panyik F. (14 Tagai A. 78’), 8 Pesztránszki F. (19 Nyíri A. 55’).
Csere: 96 Hegedűs Zs. Játékosedző: Tagai Attila.
Góllövők: Keresztesi J. 41’, Gyebnár I. 51’.
Jók: Machó A., Mészáros S., Szivák L., Keresztesi J., ill: Pálfi
J., Molnár J., Juhász Zs.

2018. április 20. péntek: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) - Berényi Gyermek FC (U19) 4 - 1 (3 - 0)

Dévaványai Hírlap - 24. oldal

2018. május 12. szombat 17:00 DÉVAVÁNYAI SE BÉKÉSCSABAI JAMINA SE
2018. május 19. szombat 17:00 DÉVAVÁNYAI SE – SZEGHALMI FC
2018. május 26. szombat 17:00 MEZŐHEGYESI SE - DÉVAVÁNYAI SE
2018. június 2. szombat 17:00 DÉVAVÁNYAI SE – VÉSZTŐI SE

DÉVAVÁNYAI SE II.
2018. május 12. szombat 17:00 GERLAI SE - DÉVAVÁNYAI SE II.
2018. május 26. szombat 17:00 DÉVAVÁNYAI SE II. - GÁDOROS SE
2018. június 2. szombat 17:00 ZSADÁNYI KSE - DÉVAVÁNYAI SE II.
2018. június 9. szombat 17:00 DÉVAVÁNYAI SE II. – KÖRÖSTARCSAI KSK

IFI (U19)
2018. május 13. vasárnap 13:00 DÉVAVÁNYAI SE – TÓTKOMÓSI TC
2018. május 20. vasárnap 11:00 MEZŐHEGYESI SE - DÉVAVÁNYAI SE
2018. május 23. szerda 17:30 GÁDOROS SE - DÉVAVÁNYAI SE
2018. május 27. vasárnap 14:00 DÉVAVÁNYAI SE BÉKÉSCSABAI JAMINA SE
2018. június 1. péntek 17:00 CSANÁDAPÁCAI EFC - DÉVAVÁNYAI SE
2018. június 3. vasárnap 13:00 KONDOROSI TE - DÉVAVÁNYAI SE

SERDÜLŐ (U16)
2018. május 11. péntek 17:00 DÉVAVÁNYAI SE – KÖRÖSLADÁNYI MSK
2018. május 18. péntek 17:00 KONDOROSI TE - DÉVAVÁNYAI SE
2018. május 25. péntek 15:30 DÉVAVÁNYAI SE - VÉSZTŐI SE
2018. június 1. péntek 17:30 DÉVAVÁNYAI SE – KONDOROSI TE

Köszönetnyilvánítás

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

„Megpihen a dolgos jó apai szív,
áldás és hála övezi e sírt.
Szerető férj voltál, drága édesapa.
Bánatos családodnak most az őrangyala.”
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
Feke András temetésén megjelentek és együttérzésükkel
részvétükkel próbáltak enyhíteni a család fájdalmán.
Köszönjük: A gyászoló család

Tel.: 06-70/369-24-32

ÜVEGEZÉS - KÉPKERETEZÉS
GOBELIN KERETEZÉS,
TÜKRÖK EGYEDI MÉRETRE VÁGÁSA
Megújúlt kínálattal, ballagási akcióval
továbbra is várom kedves régi és leendő
megrendelőimet.
Jakus János üvegező, képkeretező

06-30/283-19-89

Gránit, márvány, műkő síremlékek

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.

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.

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

Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

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

NAPOS ÉS ELŐNEVELT CSIRKE JEGYEZHETŐ!
Érdeklődni: Csontos Zsigmond, Dévaványa, Köztársaság u. 24.

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

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

Megkímélt állapotú
szobabútorok eladók.
Tel.: 20/524-9828
Szeghalmi u. 53. sz.
HÁZ ELADÓ!
Érdeklődni:
66/484-209
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HÁZ ELADÓ!

Két szobás, összkomfortos
családi ház eladó. Dévaványa,
Szabadság u. 4 szám alatt.

Irányár: 4 millió forint
Tel.: 06/30-619-01-53
HÁZ ELADÓ!
Családi ház 75m2 gazdálkodásra is
alkalmas kertel eladó. Gáz és
Központi fűtés. 2 szoba, konyha,
előtér, fürdőszoba és wc és hozzá
tartozó melléképület.

Tel.: 06/30-948-14-58, 06/30-424-13-58

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)

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!
Savanyúságaink: kovászos ill. csemege uborka,
cékla, vegyes vágott, töltött TV paprika, almapaprika, töltött almapaprika, karfiol, gyöngyhagyma,
cseresznyepaprika, pepperóni paprika.

Tájékoztató megbeszélés:
2018. május 18. (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. május 28., 16 óra!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak a 2018. május 28-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: Június 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
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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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