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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2018. augusztus 2. napján rendkívüli ülést tartott.
Első napirendi pontban az „Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16 kódszámú pá-

lyázat keretében multifunkcionális központi épület építéséhez kapcsoló-
dó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” tárgyban indított beszerzé-
si eljárás eredményeként az Alföld-Planum Kultúrmérnöki Kft . bruttó 
8.826.500,- Ft ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Második napirendi pontban került elfogadásra a TOP-2.1.1-16-
BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős ingatlan funkcióbővítő reha-
bilitálása Dévaványán” című pályázat Partnerségi Terve.

Harmadik napirend keretében elfogadták Dévaványa Város Önkor-
mányzatának módosított Közbeszerzési Szabályzatát.

Negyedik napirendi pontként Purger Ferenc egyéni vállalkozó által 
bérelt Strandfürdő és Gyógyászat büfé 2018. május hónapra járó bérleti 
díját 32.542,- Ft összegre mérsékelték.

Ötödik napirendi pontban döntöttek arról, hogy nem kívánják 
megvásárolni Vésztő Város Önkormányzat tulajdoni részét a B-HSoil 
Nkft -ben. 

Hatodik napirend keretében a polgármester tájékoztatást nyújtott 
arról, hogy 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. szám alatti költségala-
pú bérlakások közül a tetőtér 7. szám alatti lakás bérleti jogviszonya 
2018. július 31-ei dátummal megszűnik, ezért szükséges a pályázati 
kiírás megjelentetése.

Hetedik napirendként döntöttek arról, hogy nem fogadják el a Komá-
rominé dr. Kiss Gizella által felajánlott ingatlanokat és a 100.000,- Ft-ot.

Nyolcadik napirendben döntöttek arról, hogy az Atevszolg Zrt-vel to-
vábbi 5 éves időtartamra meghosszabbítják a külterületi hulladéktelep 
megjelölésű ingatlan, valamint az ahhoz tartozó épületek, berendezések 
és eszközök vagyonkezelésbe adása tárgyában kötött szerződést.

Kilencedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy a piactér előtti 
602 m2-es területet újraaszfaltoztatják.

Tizedik napirend keretében úgy döntöttek, hogy a TOP-1.1.1-15-
BS1-2016-00003 kódszámú „Teremts esélyt! – Téglagyári ipari terület 
alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel” elnevezésű 
pályázat megvalósításához nettó 2.730.635,- Ft önerő biztosítását vállal-
ják, valamint a megvalósításhoz szükséges nettó 22.159.883,- Ft értékben 
költségnövekmény támogatása iránti igénnyel fordulnak a Közreműkö-
dő Szervezethez.

Tizenegyedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy a TOP-1.4.1-
15-BS1-2016-00009 kódszámú „Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán” 
elnevezésű pályázat megvalósításához bruttó 30.885.027,- Ft értékben 
költségnövekmény támogatása iránti igénnyel fordulnak a Közreműkö-
dő Szervezethez.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatása vonatkozásá-
ban helyt adtak tulajdoni hányad megvásárlás iránti kérelemnek, majd 
módosították a 219/2018.(VI.28) Dv. Kt. határozatot, továbbá döntést 
hoztak napelemes beruházás megvalósítására kiírt pályázatra érkezett 
ajánlatról is.

A képviselő-testület ünnepi ülését 2018. augusztus 17. napján tar-
totta. A polgármester köszöntötte az ünnepi ülésen megjelenteket, majd 
megadta a szót dr. Takács Árpád kormánymegbízott részére, hogy meg-
emlékező beszédet mondjon.

Az ünnepi beszéd elhangzását követően sor került a „DÉVAVÁ-
NYÁÉRT” kitüntetés átadására, amelyet ebben az évben Váradi
Károly részére ítélt oda a képviselő-testület.

A képviselő-testület 2018. augusztus 30. napján rendkívüli ülést 
tartott.

Első napirendi pontban az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-
0003 kódszámú pályázat keretében felújítandó lakások műszaki tervei-

hez” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a HR Építészs-
túdió Kft . bruttó 1.905.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Második napirendben az „Ajánlattétel önkormányzati tulajdonú kül-
területi utak felújításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészíté-
sére” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a BERPROMER 
Kft . bruttó 952.500,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Harmadik napirendi pontban úgy döntöttek, hogy az „Őszi búza ve-
tőmag beszerzése” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként 
a Gemma Agro Kft . nettó 1.505.100,- Ft-os ajánlatát hirdetik ki nyer-
tesnek, továbbá a Chemical-Seed Kft . nettó 1.590.000,- Ft-os ajánlatát, 
mint 2. legkedvezőbb ajánlatot jelölik meg és a beszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének visszalépése esetén vele kötnek szerződést tárgyi be-
szerzésre.

Negyedik napirendként a „Mezőgazdasági bérmunkák 2018. évben” 
tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként az AGRICOLA 
Dévaványa Kft . bruttó 4.875.784,- Ft-os ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Ötödik napirendben az „Ajánlattétel TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 
és a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatok keretében ellátandó mű-
szaki ellenőri feladatok biztosítására” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú pályázat 
esetén a Paluska Zoltán egyéni vállalkozó 3.860.000,- Ft ajánlatát, míg 
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat esetén a Gyulai Köz-Terv Kft . 
bruttó 535.000,- Ft-os összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Hatodik napirendi pontban a 2018. évi napraforgó betakarítási mun-
kák tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként az AGRODÉVA 
Kft . ajánlatát hirdették ki nyertesnek az ajánlatban megadott áraknak 
megfelelően.

Hetedik napirendi pontban a „Mesterséges Háza alapanyag beszerzé-
se” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az AGZO-SZITI 
Kft . bruttó 2.506.245,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Nyolcadik napirend keretében döntöttek arról, hogy az „Ajánlattétel 
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében ellátandó 
kerékpáros szemléletformálási kampány biztosítására” tárgyban indított 
beszerzési eljárás eredményeként a Körösök Natúrpark Nonprofi t Kft . 
bruttó 4.000.000,- Ft összegű ajánlatát hirdetik ki nyertesnek. 

Kilencedik napirendi pontban engedélyezték az Óvoda és Bölcsőde 
Intézményegységében a 2018/2019. nevelési évben indítandó óvodai 
csoportok megállapított maximális létszámának legfeljebb húsz száza-
lékkal történő átlépését.

Tizedik napirendben úgy döntöttek, hogy a Gyulai Szakképzési Cent-
rum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
részére 2018. szeptember 1-től 2019. június 15-ig bérbe adják a Seres 
István Sporttelep épületében lévő öltöző helyiséget, sportpályát, és mű-
füves pályát 1.500,- Ft/óra + ÁFA bérleti díjért, amely tartalmazza a rezsi 
költséget is.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatás odaítéléséről dön-
töttek, 3 esetben, mindösszesen 1.500.000,- Ft összegben.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2018. szeptember 27. 
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:

1. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájé-
koztató megvitatása.

2. Dévaványai Települési Értéktár által elvégzett éves munka értékelése.
3. Beszámoló a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intéz-

mény 2018. I. féléves működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi 
feltételeiről.

A Képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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Polgármesteri tájékoztató
KÖLTÖZIK A GYERMEKORVOSI 

RENDELŐ

Mint arról már korábban beszámol-
tunk önkormányzatunk 30 millió fo-
rint támogatást nyert a Belügyminisz-
tériumtól a gyermekorvosi rendelők 
felújítására. Tudni kell, hogy a támoga-
tás csak a rendelők felújításához hasz-
nálható fel, ugyanakkor nem tartottuk 
volna ésszerűnek, ha a rendelők felett 
lévő lakások nyílászárócseréjét, hőszi-
getelését és fűtéskorszerűsítését nem 
most, egyidejűleg valósítanánk meg. A 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
munkálatok ezen részét önkormányza-
ti költségvetésből fi nanszírozza. Mivel 
a tetőfelújításhoz különösebb tervezői 
munka nem volt szükséges, és a tető 
állapota már tarthatatlan volt, ezért 
ezeket a részeket már tavaly év végén 
megrendeltük: az épület teljesen új te-
tőfedést és padlásszigetelést kapott, va-
lamint kicseréltük a tetőablakokat. A 
felújítás további munkálatai azonban 
tervezői munkát igényeltek (az építé-
szettől a gázengedély tervekig), ezért 
azokat meg kellett rendelnünk. Mint 
Önök is bizonyára látják a pályázatok 
lebonyolítása kapcsán országos döm-
ping van: szinte minden önkormány-
zati pályázatot egyszerre hirdettek ki, 
így nagyjából a tervezők is egyszerre 
dolgoznak. Ebből kifolyólag a tervezői 
kapacitások elég szűkösek, aminek kö-
szönhetően a tervek elkészítését csak 
mostanra tudták vállalni. Szeptember 
hónapban szeretnénk lezárni a kivi-
telező kiválasztásra irányuló közbe-
szerzési eljárást, ami azt jelenti, hogy 
ha minden rendben megy, akkor ok-
tóberben megindulhatnának a felújí-
tási munkálatok. A felújítás nem csak 
külsőleg fog megtörténni: a tetőcse-
re, a külső és belső nyílászárócserén, 
hőszigetelésen és fűtéskorszerűsítésen 
túl megtörténik a világításkorszerűsí-
tés, a rendelők új burkolatokat, szani-
tereket és festést kapnak. Mivel a ren-
delők szinte teljesen átalakulnak ezért 
a felújítás idejére kénytelenek vagyunk 
a gyermekorvosi rendelést elköltöz-
tetni. A felújítás alatt a rendelés 2018. 
október 1-től a „Havancsák házban”
(Széchenyi utca 6.) fog működni, a 
jelenlegi gyermekorvosi rendelővel 
szinte szemben. A felújítási munkála-
tok alatt a rendelés az alábbi ütemben 
fog történni:

Dr. Demeter Erzsébet
Hétfő, Kedd és Péntek: du. 13-tól 15-ig
Szerda, Csütörtök: de. 8-tól 10-ig

Dr. Kacsó Márta
Hétfő, Kedd és Péntek: de. 8-tól 10-ig
Szerda, Csütörtök: du. 13-tól 15-ig
 
Az orvosok elérhetősége is változ-

ni fog: az átmeneti időszakban a 06-
30/911-5645 számon lesznek elérhe-
tőek.

Kérem, kísérjék fi gyelemmel a ren-
delés helyszínében történő változást! 
Bizonyára a felújítás fog járni némi 
kellemetlenséggel, de kérem, gondol-
janak arra, hogy a munkálatok végén 
egy sokkal korszerűbb, fenntartha-
tóbb, modernebb és nem utolsó sor-
ban kellemesebb környezet vár gyer-
mekeinkre!

A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRŐL

Tisztelt Lakosok!
Dévaványa Város Önkormányza-

ta, a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) 
Korm. határozata alapján lehetővé te-
szi az igénybejelentést azon háztartá-
sok részére, ahol a téli rezsicsökkentés 
korábbi intézkedéseiben nem része-
sültek, gáz- vagy távhő-szolgáltatási 
szerződéssel nem rendelkeznek a kö-
vetkező elvek szerint:

a) háztartás alatt a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdé-
se alapján az egy lakásban együtt lakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkező személyek 
közössége értendő,

b) a felmérés keretében az igénybe-
jelentés végső határideje 2018. októ-
ber 15-e,

c) az igénybejelentés feltétele annak 
tudomásul vétele a bejelentő részéről, 
hogy az Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a 
bejelentő háztartása korábban téli 
rezsicsökkentésben nem részesült,

d) a természetbeni támogatás a 
fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás 
nem fedezi az egyéb, például a szállítá-
si, darabolási költségeket.

Az igénybejelentést formanyomtat-
ványon, írásban a Dévaványa Város 
Önkormányzata 12. sz. irodájába lehet 
benyújtani.

FIGYELEM! ISMÉT IGÉNYELHETŐ 
A KÖZÉPISKOLAI ÉS

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
Az EFOP 1.5.3-16 „Humán szolgál-

tatások fejlesztése a gyomaendrődi 
járásban” keretein belül Dévaványa 
Város Önkormányzata ösztöndíj pá-
lyázatot hirdet a középiskolában és fel-
sőoktatásban tanulók részére. 

A pályázat benyújtási határideje 
2018. szeptember 24. 16 óra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A
KÖZÉPISKOLA 9. VAGY

MAGASABB ÉVFOLYAMÁN
TANULÓ DIÁKOK RÉSZÉRE

Dévaványa Város Önkormányzata 
közzéteszi az EFOP-1.5.3-16 „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a gyomaend-
rődi járásban” keretein belül a követ-
kező pályázatot, a középiskola 9. vagy 
magasabb évfolyamán tanuló diákok 
részére:

TELEPÜLÉSI KÖZÉPISKOLAI 
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

A települési középiskolai ösztöndíj 
a dévaványai állandó lakóhellyel ren-
delkező tanulók két egymást követő 
tanulmányi félévre (10 hónap) bizto-
sított, havonta, utólag folyósított jut-
tatása.

A települési ösztöndíj odaítélésének 
feltételei:

1. állandó dévaványai lakhely,
2. magyar állampolgárság,
3. utolsó lezárt félév súlyozatlan átla-

ga meghaladja a 3,5-öt,
4. az ösztöndíj folyósításának idő-

tartama alatt a pályázó beiratkozott 
tanulója a pályázatában megjelölt 
intézménynek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
1. tanulmányi átlaga 4,0 feletti
2. az egy háztartásban élők egy főre 

jutó jövedelme nem éri el a min-
denkori nyugdíjminimum há-
romszorosát (jelenleg 85.500 Ft),

Az ösztöndíj odaítélése nem auto-
matikus. Amennyiben a rendelkezés-
re álló keretet meghaladja a pályázók 
száma, úgy a rangsorolás tanulmányi 
eredmény alapján történik. 

A települési ösztöndíj összege
25.000 Ft/hó.
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Polgármesteri tájékoztató
Az ösztöndíjat elnyerő tanulóknak 

a támogatási szerződés értelmében a 
folyósítás időtartamával megegyező 
ideig Dévaványa településen kell elhe-
lyezkednie, amennyiben ez rendelke-
zésre áll. Abban az esetben nem terheli 
a pályázót a fent említett kötelezettség, 
ha a tanuló a középiskolai oktatásból 
kikerülve felsőoktatási intézményben 
folytatja a tanulmányait olyan terülten, 
amely Dévaványán hiányszakmának 
minősül.

Abban az esetben, ha az odaítélés 
valamelyik feltétele megszűnik, vagy 
a pályázó bármely adatában, illetve 
tanulói jogviszonyában változás tör-
ténik, erről legkésőbb 5 munkanapon 
belül értesítenie kell a pályázat kiíróját.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és TB járulékfi zetési kötelezettség 
nem terheli, azonban az adóalapot nö-
velő jövedelemnek számít.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN, 

ILLETVE ÁLLAMILAG ELISMERT 
FELSŐFOKÚ OKTATÁSI

INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NAPPALI 
TAGOZATOS, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES 
VAGY ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT 

KÉPZÉSBEN TANULÓ DIÁKOK
RÉSZÉRE

Dévaványa Város Önkormányzata 
közzéteszi az EFOP-1.5.3-16 „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a gyomaend-
rődi járásban” keretein belül a követ-
kező pályázatot, felsőoktatási intéz-
ményben, illetve államilag elismert 
felsőfokú oktatási intézményben fo-
lyó nappali tagozatos, költségtéríté-
ses vagy államilag fi nanszírozott kép-
zésben részt vevő hallgatók részére:

TELEPÜLÉSI FELSŐOKTATÁSI 
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

A települési felsőoktatási ösztöndíj a 
dévaványai állandó lakóhellyel rendel-
kező hallgatók két egymást követő ta-
nulmányi félévre (10 hónap) biztosított, 
havonta, utólag folyósított juttatása.

A települési ösztöndíj odaítélésének 
feltételei:

1. állandó dévaványai lakhely,
2. magyar állampolgárság,
3. utolsó lezárt félév súlyozatlan át-

laga meghaladja a 3,5-öt,
4. az ösztöndíj folyósításának idő-

tartama alatt a pályázó beirat-
kozott hallgatója a pályázatában 
megjelölt intézménynek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
1. tanulmányi átlaga 4,0 feletti
2. az egy háztartásban élők egy főre 

jutó jövedelme nem éri el a min-
denkori nyugdíjminimum há-
romszorosát (jelenleg 85.500 Ft),

Az ösztöndíj odaítélése nem auto-
matikus. Amennyiben a rendelkezés-
re álló keretet meghaladja a pályázók 
száma, úgy a rangsorolás tanulmányi 
eredmény alapján történik. 

A települési ösztöndíj összege
50.000 Ft/hó

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatónak 
a támogatási szerződés értelmében az 
ösztöndíj folyósításának időtartamával 
megegyező ideig Dévaványa települé-
sen kell elhelyezkednie a végzettségé-
nek megfelelő munkakörben, ameny-
nyiben ez rendelkezésre áll.

Abban az esetben, ha az odaítélés 
valamelyik feltétele megszűnik, vagy 
a pályázó bármely adatában, illetve 
hallgatói jogviszonyában változás tör-
ténik, erről legkésőbb 5 munkanapon 
belül értesítenie kell a pályázat kiíróját. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és TB járulékfi zetési kötelezettség 
nem terheli, azonban az adóalapot nö-
velő jövedelemnek számít.

A pályázattal kapcsolatban további 
információt Ernyes Csilla pályázatíró 
referens nyújt a 06/70/389-0612-es 
telefonszámon, vagy személyesen a 
Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal 3. sz. épület 2. sz. irodájában 
(5510 Dévaványa, Hősök tere 1.).

BELTERÜLETI JÁRDÁK
FELÚJÍTÁSÁRA NYERTÜNK 

ISMÉT HAZAI FORRÁST

Dévaványa Város Önkormányzata 
Belügyminisztérium által kiírt pályáza-
ton támogatást nyert belterületi járdák 
felújítására.  A Támogatói Okirat szerint 
a város ismét 15 000 000.- Ft hozzájá-
rulást kapott a legrosszabb szakaszok 
felújítására. A támogatás intenzitása 
85%-os, a maradék 15%-ot az önkor-
mányzat saját forrása teszi ki. A Támo-
gatói Okirat kézhezvételének időpontja 

2018. augusztus 3. volt és a támogatás 
felhasználásnak végső határideje 2019. 
december 31. A felújítás az alábbi utcák 
legrosszabb járdaszakaszait érinti:

1. Körösladányi utca (Hősök tere – 
Rövid utca közötti szakasz)

2. Széchenyi utca (Bem u. – Gyöngy 
u. közötti szakasz)

3. Vörösmarty utca (Árpád u. –
Általános iskola)

4. Bethlen Gábor utca 
A meglévő töredezett járdaburkolat 

elbontásra kerülnek, helyükre 10 cm 
vastagságú betonjárda lesz építve. 

KÖSZÖNTŐ IDŐSEK NAPJA 
ALKALMÁBÓL

Október elseje az Idősek Világnapja, 
eme csodás napot megelőzve engedjék 
meg, hogy ebben az évben is köszönt-
sem a város szépkorú lakosait. Ez a nap 
csak az Önöké, akik a hosszú élet mun-
káját és tapasztalatait tudják maguk 
mögött. Rengeteg örömteli pillanatot, 
tudást, szeretetet, példamutatást, és de 
nem utolsó sorban rengeteg bölcsessé-
get kaptunk Önöktől, amiért nagyon 
hálásak vagyunk. Ne szégyelljék a rán-
caikat, hiszen a ránc az a hely, ahol a 
mosoly lakozik. A mi napjaink pedig a 
mosolygós arcú idősektől lesz szebb és 
kerekebb. Kérem a Tisztelt Lakosoktól, 
idén se feledkezzenek meg idős szüleik-
ről, nagyszüleikről, rokonaikról, bará-
taikról és szomszédjaikról. Egy kedves 
gesztussal, egy szép szóval máris szebbé 
varázsolhatják a mindennapjaikat

Gondoljunk az idősekre,
kik előttünk járnak sok-sok évvel!
Gyengülnek és felejtenek,
Éppen ezért óvjuk, védjük őket!
Tiszteljük a sok-sok munkát,
törődést és fáradozást.
Tisztelettel, hálatelten
köszönjük meg, amit értünk tettek.
Szép korúak, örök fi atalok!
legyen ma egy víg napotok!
Felejtsétek a bút, bánatot,
Legyen még tengernyi boldog órátok!

Köszönettel tartozunk a hosszú évek 
alatt végzett becsületes munkáért! Ez-
úton kívánok jó egészséget, tartalmas, 
boldog életet városunk minden idős 
lakójának!

Valánszki Róbert, polgármester
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJ ÓVODA ÉPÜLET ÉPÍTÉSE ECSEGFALVÁN

Ecsegfalva Község Önkormányzata 2017 májusában a 
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítá-
sa családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztésével c. pályázati felhívás keretében 
100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege:
285 625 335 Ft.

A felhívás fő célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz 
(bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az 
óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatá-
sok minőségének fejlesztése valamint a kisgyermeket ne-
velők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, 
különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő 
gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

A fejlesztés eredményeképpen megvalósuló környezet-
barát üzemeltetést lehetővé tevő infrastrukturális fejlesz-
tés, új akadálymentes óvodaépület építése az Ecsegfalva 
Hunyadi u. hrsz.: 277, 230 ingatlanon, mely biztosítaná az 
ecsegfalvi óvoda minőségi nevelő munkájához szükséges 
infrastruktúra megteremtését és a mozgásukban akadályo-
zottak hozzáférését az óvodai szolgáltatásokhoz. A tervezett 
beruházás az építési elemen kívül tartalmaz eszközbeszer-
zési és bútorozási részelemet, mely támogatja a pedagógiai 
program hatékonyságát és a gyermekek, köztük a hátrányos 
helyzetű gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztését is.

A fejlesztés célja a családban nevelkedő kisgyermekek 
számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás ke-
retében a gyermek fi zikai- és érzelmi biztonságának és 
jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és 
elfogadással, viselkedési mintás nyújtásával elősegíteni a 
harmonikus fejlődést. 

A megvalósítás helyszíne: 5515 Ecsegfalva, Hunyadi u. 
Hrsz: 277; 230

A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.01. – 
2019. 05.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széche-
nyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt címe: Új óvoda épület építése Ecsegfalván
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030

,,DÉVAVÁNYÁÉRT”
KITÜNTETÉS ÁTADÁSA

ÉS ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ
A Dévaványai Roma Nemzetiségi

Önkormányzat a város roma nemzetiséghez 

tartozó lakossága

közérdekű javaslatainak, felvetéseinek

meghallgatása és megvitatása érdekében,

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás időpontja:

2018. szeptember 26. (szerda) 9 óra

A közmeghallgatás helye: Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő 

terem

Az érdeklődő lakosokat szeretettel várjuk!

Kovács Attila Tamás sk.,

Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Mint minden évben, az Államalapítás Ünne-
péhez kapcsolódóan Dévaványa Város Képvi-
selő-testülete a város polgárainak elismerése és 
megbecsülése kifejezéseként a településért kiemel-
kedő tevékenységet végzett személyek részére a 
„DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetést adományozza.  

Az idén sem volt ez másképp, 2018. augusztus 17-
én tartott ünnepi testületi ülésen Dr. Takács Árpád 
a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbí-
zottja mondott ünnepi beszédet, majd Valánszki 
Róbert polgármester úr adta át a ,,Dévaványáért” 
kitüntetést Váradi Károlynak, a településért vég-
zett kiemelkedő társadalmi munkájáért, melyhez 
ezúton is szeretettel gratulálunk!

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház

közösségszervező munkatársak
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- Tudta, hogy a kéményseprés már min-
den magányszemély számára ingyenes?

A kémények időszakos ellenőrzése a 
magányszemélyek számára már több mint 
két éve ingyenes. Amennyiben családi 
házban él és a házba nincs bejegyezve gaz-
dálkodó szervezet, akkor a kéményseprő 
akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos 
időpontot foglal.

- Miért szükséges a kéménysepréssel már 
nyáron foglalkozni?

A fűtési szezon végeztével, amikor az 
otthoni tüzelő-fűtőberendezéseket már 
nem, vagy csak alkalmanként használjuk, 
érdemes megtervezni és ütemezni a kar-
bantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos fel-
adatokat. Nem célszerű ugyanis ezeket a 
teendőket a következő fűtési szezon előtti 
utolsó napokra halasztani. 

A kéményseprő a füstelvezető épségét, 
valamint a fűtésrendszer működését elle-
nőrzi. Célja az esetleges problémák kiszű-
rése, a balesetek megelőzése. A vizsgálat 
során a szakemberek alaposan átnézik az 
égéstermék-elvezetőket, ellenőrzik azok 
műszaki állapotát, megvizsgálják, hogy 
biztosított-e az adott helyen a fűtés bizton-
ságos működéséhez szükséges mennyiségű 
levegő, illetve annak utánpótlása, emellett 
elemzik a tüzelőberendezésből távozó 
égéstermék összetételét. Amennyiben a 
vizsgálat problémát tár fel, fontos a miha-
marabbi javításról intézkedni.

- Mi a menete, ha szeretném kitakarít-
tatni a kéményemet?

Aki az online ügyintézést választja, a 
www.kemenysepres.hu honlapon előre 
megadhat két-három, kéményellenőrzés-
re megfelelő napot – ebben az esetben a 
kéményseprők telefonon felveszik az ügy-
féllel a kapcsolatot és közösen megálla-
podnak az ellenőrzés pontos dátumáról és 
idejéről. 

A katasztrófavédelem kéményseprői 
gyakran tájékoztató levelekkel járják végig 

a településeket. Ilyenkor lehetőség van az 
ellenőrzés azonnali elvégeztetésére is, de 
ennek igénybevétele ekkor sem kötelező.

Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, 
ők az előhívó nélkül, ingyenesen műkö-
dő 1818-as számot hívják. Rövid adatvé-
delmi információk után válasszák a 9-es, 
1-es majd ismét az 1-es gombokkal az 
Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentke-
ző ügyintéző, a hívó adatainak felvételével 
elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési 
folyamatát. A katasztrófavédelem munka-
társa visszahívja az ügyfelet, és megbeszé-
lik az ellenőrzés napját és idejét.

Emellett fordulhatnak a katasztrófavé-
delem kéményseprőipari szervezetéhez

• e-mailben, a levelet a kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre 
küldve

• postai úton a BM OKF GEK részére 
címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
címre küldve

• személyesen, ügyfélfogadási időben 
várjuk a megyei ellátási csoportjainknál

• a külföldön tartózkodó állampolgárok 
a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással 
hívható telefonszámon érik el ügyfél-
szolgálatunkat.

• A Békés megyei kéményseprőipari cso-
portot  a +36 (70) 330 4703-as telefon-
számon érik el.

- Milyen gyakran ellenőriztessem a ké-
ményemet? 

Ez attól függ, hogy milyen fűtőeszköz 
van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a ház-
ban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor 
évente, ha gázzal, akkor kétévente egy al-
kalommal ingyenes a felülvizsgálat.

A társasházban élő magánszemélyekhez 
írásbeli értesítést követően hívás nélkül ér-
kezik a kéményseprő és ingyenesen elvégzi 
a sormunkát. 

- Mi a teendő, ha gazdálkodó szerve-
zet működik a házban vagy a társasházi
lakásban?

Amennyiben családi házban él és a házba 
gazdálkodó szervezet van bejegyezve, akkor 
a kéményseprést egy-, vagy kétévente köte-
lező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A 
szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberen-
dezések kéményeit évente, a gázzal műkö-
dőket kétévente. A kéményseprésért fi zetni 
kell. A www.kemenysepres.hu honlap Ügy-
félszolgálat oldalán irányítószáma megadá-
sával kikeresheti, hogy az ország adott te-
lepülésén mely kéményseprőcégektől lehet 
megrendelni a munkát. 

A társasházban működő gazdálkodó 
szervezetekhez a kéményseprő hívás nél-
kül érkezik, de a munka díját ki kell fi zetni. 
Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor 
az egész munka díját, ha a lakás a társas-
ház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, 
akkor a munka rá eső részét kell kifi zetni, 
például egy tízlakásos társasház esetén a 
munkadíj egytizedét. 

Fontos tudni!

A szakember a kéményvizsgálatról tanú-
sítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie az 
utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az 
ellenőrzés során elvégzett műszeres mé-
rések eredményét. A katasztrófavédelem 
kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, 
nem fogadhatnak el. Végeznek díjköteles 
munkát is, azonban ezeket előre, írásban 
meg kell rendelni és a munka elvégzése 
után, számla ellenében, átutalással kell a 
díjat megfi zetni.

A katasztrófavédelem minden kéménysep-
rője végzett szakmunkás, arcképes igazol-
vánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát 
visel és a munkavégzéshez biztosított autó-
juk is jól megkülönböztethető, a katasztró-
favédelem feliratai, színei jól láthatóak raj-
ta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden 
szerszámuk, mérőműszerük biztosított.

A KÉMÉNYSEPRŐ KÍVÁNSÁGA: NE KELLJEN AGGÓDNI A BIZTONSÁGÉRT

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
A Dareh Bázis Zrt. értesíti a Tisz-

telt dévaványai lakosságot, hogy a 
MŰANYAG szelektív edényzetek be-
gyűjtése az év további naptári idősza-
kában a következő napokon történik:

Október 11. és 25. csütörtök
November 15. és 29. csütörtök

December 13. csütörtök

A ZÖLD, BIO zsákok begyűjtése
az alábbi napokon történik:

Szeptember 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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A járási hivatal jutalmazta
a diákokat

Felhívás az elektronikus ügyintézés 
igénybevételére 

A járási hivatalok hatáskörébe tar-
tozó hatósági ügyek esetében idén 
január 1-jétől „Az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatá-
sok általános szabályairól szóló tör-
vény” értelmében – mások mellett 
– az ügyfélként eljáró gazdálkodó 
szervezetek, egyéni vállalkozók és az 
ügyfelek jogi képviselői is elektroni-
kus úton kötelesek ügyeiket intézni.

A Gyomaendrődi Járási Hivatal a 
hatósági ügyintézés során még mindig 
gyakran tapasztalja, hogy az érintett 
ügyfélkör nem minden esetben tart-
ja be következetesen az elektronikus 
útra vonatkozó jogalkotói kívánal-
makat, és inkább papír alapon, illetve 
személyesen intézi a hivatali ügyeit.

A nem megfelelő formában benyúj-
tott kérelmeket a járási hivatal az „Ál-
talános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvény” vonatkozó bekezdése 
alapján visszautasíthatja.

Ennek elkerülése érdekében az aláb-
biakra hívjuk fel a gazdálkodó szerve-
zetként, egyéni vállalkozóként, illetve 
a jogi képviselőként eljáró ügyfelek 
fi gyelmét:

Az elektronikus út nem az e-mail út-
ján elküldött, egyszerűen digitalizált 
(beszkennelt) beadványokat takarja, 
hanem ügyfélkapuból (cégkapuból) a 
hivatal megfelelő hivatali kapujába ér-
kező, az elküldés előtt elektronikus alá-
írással hitelesített dokumentumokat.

A Gyomaendrődi Járási Hivatal hi-
vatali kapui a következő KRID kó-
dokkal címezhetőek meg az ügyfelek 
ügyfélkapujából, illetőleg a cégek cég-
kapujából:

- BÉMKH Gyomaendrődi Járási Hi-
vatala Foglalkoztatási Osztály (JH-
04GYOEFO)

• KRID: 526735961
- BÉMKH Gyomaendrődi Járási Hi-

vatala Hatósági Gyámügyi és Igazság-
ügyi Osztály (JH04GYOHAT)

• KRID: 528197798

- BÉMKH Gyomaendrődi Járási Hi-
vatala Kormányablak Osztály (JH-
04GYOMAE)

• KRID: 119474920
- BÉMKH Gyomaendrődi Járá-

si Hivatala Földhivatal Osztály (JH-
04GYOMFH)

• KRID: 623765762
- BÉMKH Gyomaendrődi Járási Hi-

vatala Gyámhivatal (JH04GYOMGY)
• KRID: 128279179
Az elküldendő dokumentumok leg-

egyszerűbben, ingyenesen a https://
niszavdh.gov.hu/index oldalon hite-
lesíthetőek, ügyfélkapus azonosítást 
követően.

Ajánljuk ügyfeleinknek a https://
epapir.gov.hu/ oldal használatát, ahol 
ügyfélkapus azonosítást követően 
egy jól áttekinthető, intézhető ügytí-
pusonként csoportosított felületen, a 
fentieknél ismertetettnél jóval egysze-
rűbben lehet hitelesíteni és el is kül-
deni a kívánt küldeményeket. Fontos, 
hogy itt az elküldéskor a témacsoport 
menüből először a „kormányhivata-
li ügyek” legyenek kiválasztva, mert 
csak utána válnak elérhetővé a járási 
hivatalban intézhető ügyek (pl. élel-
miszerlánc-biztonsági feladatok), és a 
címzetteknél a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal maga.

Sikeres az inaktívak bevonása 

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya – leginkább 
az uniós programok keretében – egy-
re növekvő sikerrel vonja be, regiszt-

rálja azon inaktív személyeket, akik 
korábban nem dolgoztak vagy nem 
szerepeltek az álláskeresők nyilván-
tartásában.

Az európai uniós programok lehető-
séget biztosítanak arra, sőt kifejezet-

ten elvárás, hogy a korábban nem re-
gisztrált álláskeresők – az úgynevezett 
inaktívak – is kaphassanak munka-
erőpiaci szolgáltatást vagy akár képzé-
si, foglalkoztatási támogatást is.

A térségben is jelentősen megnö-
vekedett a munkaerőigény a korábbi 
évekhez képest. A vállalkozások egy-
re több munkavállalót szeretnének 
foglalkoztatni, ugyanakkor csökkent 
azon álláskeresők száma, akik poten-
ciális munkavállalók lehetnének. A 
közfoglalkoztatottak „visszavezetése” 
az elsődleges munkaerőpiacra foko-
zottan előtérbe került. Ennek köszön-
hetően, a Gyomaendrődi járás terüle-
tén az esztendő első hét hónapjában 
már több mint 180 személy került ki 
a közfoglalkoztatás rendszeréből. Kö-
zülük 102 személy pedig az elsődleges 
munkaerőpiacon, a versenyszférában 
helyezkedett el.

A foglalkoztatási osztály a leendő 
munkavállalók számára tanácsokat 
ad, de segít az önéletrajzok elkészí-
tésében is. Ugyanakkor igyekeznek 
feltárni minden munkavállalást aka-
dályozó tényezőt, hogy ezekre sike-
rüljön megoldást találni. Nagy előnyt 
jelent, hogy a képzések ingyenesek és 
akár helyben is végezhetők. A munka-
adók számára kedvező bér- és járulék 
támogatási konstrukciók segítik az 
ügyfelek munkába állítását.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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Az új tanév elején, ebben a cikk-
ben, a folyamatos tanulás fontossá-
gáról szeretnék refl ektálni. Tanulásra 
nemcsak a hivatalos diákoknak van 
szükségük, hanem mindannyiunknak 
is. Ha elkezdünk egy tudományággal 
foglalkozni, akkor megláthatjuk, hogy 
egyik ismeret, tovább visz egy másik 
ismerethez és, hogy minden ismere-
tet egyetlen ember képtelen befogad-
ni. Emiatt egyesek neki sem látnak a 
tudományoknak, mások meg az elején 
vagy fél úton abbahagyják a továb-
bi tanulást. Mi ne ezt tegyük, hanem 

folytassuk az elménk csiszolását és művelését. Ne eléged-
jünk meg a valósággal kapcsolatban meglévő fogalmaink-
kal, mert ezek a legtöbb esetben lebutított és túlságosan 
leegyszerűsített fogalmak. Törekedjünk a minél nagyobb 
fokú precizitásra, distingválásra, mert ezek nélkül lebutu-
lunk és ennek következtében a cselekedeteink sem lesznek 
megfelelőek.  Ha az eddig elért szintünkkel megelégszünk 
és nem folytatjuk tovább a tanulást, akkor plafonizálódunk 
és egyre inkább a mechanikusság lesz úrrá az életünkön. A 
tanulás vég nélküli folyamata, ahelyett, hogy elkeserítsen, 
ébresszen rá az emberi szabadságunkra és méltóságunk-
ra. A belső ápolására maga Jézus Krisztus hívja fel fi gyel-
münket: „Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: 
kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszeny-
nyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert 
tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik 
minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, 
házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, 
irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind 
belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.” (Mk 
7, 21–23)

A bensőnk ápolása és nevelése sok-sok tanulási folya-
matot igényel. Ebben a folyamatban elengedhetetlen az 
ima, az olvasás, a lelkibeszélgetés. A folyamatos tanulásra 
mindannyiunknak szükségünk van, mert amilyen a ben-
sőnk, amilyen a világról, Istenről, emberről alkotott felfo-
gásunk, olyanok lesznek a cselekedeteink is. Egy ember-
hez méltóbb világ folyamatos tanulás nélkül nem elérhető. 
A tanév elején kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyel-
mét mindannyiunk számára, hiszen Ő az igazi bölcsesség 
forrása, amelyre oly nagy szükségünk van. 

Mindenki számára kívánok kegyelmekben gazdag új 
tanévet!

Hirdetett szentmisék:

Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.

A hétköznapi szentmisék rendjéről a Dévaványai Apostol című 
heti lapban találhatnak további tájékoztatást.

Figyelmükbe:

Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési ok-
tatásra lehet jelentkezni.

Szeptember hónap pénteki napjain, szentmise a templomban 
16 órától.

Minden szentmise előtt 20 percel gyónási lehetőség van.
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 befi -
zethető, a következő bankszámla számra: 54000038-10001428.
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

A római-katolikus egyházközség rovata
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
2018. szeptember 3-án jubileumi tanévnyitót keretében 

tartottunk iskolánkban. 
Az elmúlt 20 év eseményeire, fordulópontjaira kiállítással, 

iskolatörténeti TOTÓ-val emlékeztünk. A kiállítás anyagá-
ból és az új tanév során rendezett eseményekről 2019-ben 
történeti kiadványt jelentetünk meg, megemlékezve a jelen-
legi épület avatásának 20. és a dévaványai szakképzés 110. 
évfordulójáról.

A tanévnyitót megtisztelte jelenlétével Valánszki Róbert, 
polgármester úr, Kiss Károly alpolgármester úr, iskolánk 
volt igazgatói: Csatári Terézia, Dr. Ágoston Sándor és Petri 
János és egykori, jelenleg boldog nyugdíjas éveiket töltő volt 
munkatársaink. Farkas Ildikó díjas diákjaink közül elláto-
gatott hozzánk Liker Jakab és Gönczi Orsolya. Sokan sajnos 
munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudtak velünk ünne-
pelni, de meleg szeretettel írt üdvözlő sorokban gratuláltak 
az évfordulóhoz.

Centrumunk főigazgató helyettese, Jancsurák József a 
kiemelkedő szakmai és közösségi munkájáért Centrum 
emlékplakettet és oklevelet nyújtott át Gellai Zoltánné és 
Dr. Laczóné Kiss Ágota fodrász oktatóinknak. 

Gellai Zoltánné és dr. Laczóné Kiss Ágota iskolánk fod-
rász szakképzésének kezdetétől aktívan kapcsolódnak be a 
képzés fejlesztésébe, neves képzőhelyeken szerzett ismere-
teiket és tapasztalataikat építik be mindennapi munkájukba 
és biztosítják, hogy a helyi szakképzés vezető szakmája a 
fodrász legyen, melyet a megyei után országos, illetve az 
utóbbi évek munkájának köszönhetően nemzetközi szinten 
is elismernek és számon tartanak.

A kiváló munkájukat értékelik már a kezdeti évektől in-
dulóan a különböző gyakorlati versenyeken.

Először megyei, illetve térségi szinten: Békéscsabán, 
Orosházán, Hódmezővásárhelyen. 

Majd országos és nemzetközi mezőnybe is kilépve: Nyír-
egyháza, Miskolc, Budapest: Magyar Bajnokság helyszínek-
kel, Magyar Bajnok címet elnyerve, évadonként 10-20 do-
bogós helyet és számtalan különdíjat elérve teszik ismertté 

Dévaványa nevét, iskolánkat szerte az országban és a nem-
zetközi fodrász szakmai életben, immár második éve a pá-
rizsi fodrász világbajnokság meghívottjaiként is.

Munkájukat, eredményeiket, módszereiket több országos 
szaklap, megyei kiadvány méltatja. Az IKON országos stílus 
és divatmagazin két alkalommal is ismertette munkájukat, 
illetve a dévaványai fodrász-képzés egyediségét.

Szépészeti szakmai tevékenységük mellett kiemelkedő az 
iskolai munka különböző területein is részt-vállalásuk:

• az országos kompetenciamérés helyi koordinátori, szer-
vezői feladatait évek óta ők látják el,

• iskolai rendezvényeink dekoratőrei: páratlan fantáziájuk 
és kézügyességük garancia arra, hogy ezeket az esemé-
nyeket csodás környezetbe varázsolják, és így minden 
résztvevő számára az adott program egyedi, egyszeri, 
megismételhetetlen emlékké válhasson.

• nevelési téren külön fi gyelmet szentelnek a hátrányos 
helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulóknak. A mo-
dellkedésre meghívással, az egyéni beszélgetésekkel és 
tanácsokkal segítik ezen tanulók hátrányainak csökken-
tését, növelik a másokkal szembeni elfogadást, megér-
tést, mintaadást. A szakmák közötti közösségépítés, a 
közös munka és felelősségvállalás mintaértékű csoport-
jaiban.

• táncpedagógusok is: szalagavatós rendezvényeink ke-
ringőin csodálhatjuk évről évre az általuk betanított ko-
reográfi ákat.

A helyi, városi és térségi rendezvényeken rendszeresen 
és aktívan képviselik iskolánkat, civil szervezetek meghívá-
sainak is szívesen tesznek eleget.

Az iskola valamennyi dolgozója és tanulója nevében gra-
tulálunk elismerésükhöz és további sok sikert, lelkes diáko-
kat és kimagasló verseny- és vizsga-eredményekben bővel-
kedő éveket kívánunk mindkettőjüknek!

Tóth Erika, igazgató

Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének dön-
tése 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 szállí-
tani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

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

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 

lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik ko-
rábbi 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 Köz-
alapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. 
(volt polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100-as tele-
fonszámon a 129-es melléken.

Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a tüdőgon-
dozóval történt telefonos egyeztetést követően minden
jelentkezővel telefonon közöljük.

TÜDŐSZŰRÉS
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VIII. KÁDÁR FERENC ORSZÁGOS
NÉPZENE ÉS NÉPPTÁNCVERSENY

A Dévaványai Folkműhely Egyesület valamint Dévaványa
Város Önkormányzata szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával idén nyolcadik alkalommal kerül megrendezés-
re az  egyre szélesebb szakmai köröket elérő rendezvény, ahová 
rendszeresen érkeznek határon túlról, Erdélyből és a Vajdaság-
ból is. Az idei alkalommal október 27- én szombaton a néptán-
cosok, 28-án vasárnap a népdalénekesek és népi hangszeresek 
lépnek színpadra, hogy bemutassák tudásukat a közönségnek és 
nem utolsó sorban a tisztelt zsűrinek, akik hazánk népi kultúrája 
tekintetében magasan képzett és neves szaktekintélyei, előadói. A 
versenyzők és résztvevők vendéglátásáról idén is, mint mindig a 
Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete gondoskodik. 

További részletek egyesületünk weboldalán (www.folkmuhely.
hu), valamint a facebookon is hamarosan elérhetőek lesznek.  
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

„ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA...”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ŐSZI, KÉZMŰVES
TEVÉKENYSÉGEKRE ÁLTALÁNOS ÉS
KÖZÉPISKOLAI TANULÓK RÉSZÉRE

PROGRAMLEÍRÁS: Az iskolai kezdésre hango-
lódva egy kis kézműveskedésre buzdítjuk a tanulókat. 
Őszi termésekből, magvakból, természetes anyagokból 
várjuk az ÁLLATOK VILÁGNAPJA alkalmából 
alkotásaikat. A beérkezett pályamunkákból kiállítást 
szervezünk, mely az Őszirózsa Természetvédelmi Ve-
télkedő napjától, azaz október 5-től tekinthető meg a 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Sterbetz István 
Túzokvédelmi Látogatóközpontjában, Dévaványán.

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018.09.21. (PÉNTEK) 18.00.

STERBETZ ISTVÁN TÚZOKVÉDELMI LÁTOGATÓKÖZPONT
5510 DÉVAVÁNYA, RÉHELY.

A pályamunkákra kérjük írják rá a pályázó diák és iskolája nevét, címét.
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KÖZLEMÉNY
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot és az érdeklődő-

ket, hogy a 2018. szeptember 22-re tervezett ,,Vasvári Pál, a 
dévaványai és Békés vármegyei Rákóczi-szabadcsapatosok 
emléknapja” technikai okok miatt elmarad. Megértésüket 
ezúton is köszönjük. 

II. ,,NAGYON-NYÁR TÁBOR”
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2018. augusztus 6-10. között került megrendezésre a Mű-
velődési Házban a ,,Nagyon-nyár Tábor”, amelyre az idén 
hátrányos helyzetű gyerekeket fogadtunk. A tábor fő célja, 
hogy olyan programokat, lehetőségeket biztosítsunk a részt-
vevő gyerekek számára, amelyek a legkedvesebb időtöltéseik 
közé tartoznak, de közben érdekes információk birtokába is 
juthassanak. A tábor programjainak, bővítéséhez és színe-
sítéséhez az EFOP 1.5.3-16-2017-00042-es számú projekt 
adott lehetőséget. Ennek köszönhetően a gyerekek számára a 
napi négy étkezésen kívül a hétfői napon kézműveskedéssel, 
csapatépítő játékokkal készültünk, kedden a természetvéde-
lem témáját jártuk körbe játékos tesztekkel és feladatokkal, 
majd kibicikliztünk a strandra, ahol a délután vízi játékok-
kal és jégkrémezéssel töltöttük. Szerdán csapat-, és sorverse-
nyekkel, turmixbárral, gyerekjógával, továbbá interaktív be-
szélgetéssel, ötleteléssel jártuk körbe az egészséges életmód 
témáját, majd ismét a strandfürdőben hűtöttük le magunkat 
az augusztusi hőségben. Csütörtökön egész napos kirán-
dulásra indultunk Szarvasra, ahol az Arborétumba, a Mini 
Magyarországhoz és a Körösvölgyi Látogatóközpont és Áll-
taparkba is ellátogattunk, majd az ebédünket étteremben 
elfogyasztva hajóra szálltunk, és a Katalin II. Sétahajóval a 
Körös élővilágát, illetve Szarvas és Békésszentandrás csodá-
latos panorámáját tekinthettük meg, sőt a legbátrabbak a ha-
jóskapitány szerepét is kipróbálhatták. A pénteki táborzáró 
nap igazi parti hangulatban telt, hiszen mozifi lmvetítéssel, 
gofri sütéssel, közösségépítő játékokkal, bábszínházzal, arc-
festéssel és csillámtetoválással zártuk a tábort. A gyerekek 
élménybeszámolói alapján nagyon jól érezték magukat és 
szívesen csatlakoznak hozzánk jövőre is. 

Ezúton köszönjük a segítséget és együttműködést a 
DÁMK Művelődési Ház technikai személyzetének: Erzsike 
néninek, Ibolya néninek és Marika néninek, továbbá Purgel 
Ferencnek és Andinak a fi nom ennivalókért és a jégrém fel-
ajánlásért, Molnár Tündinek a gyerekjóga megtartásáért és 
Marton Anikónak, hogy segítségünkre volt a tábor ideje alatt.

VÍZI MOZI ÉLMÉNY A DÉVAVÁNYAI
STRANDFÜRDŐBEN

2018. augusztus 24-én első alkalommal rendeztük meg 
a Dévaványai Strandfürdőben a VíziMozit. Az este folya-

mán 19 órától a családok élvezhették a termál medencéből 
a mozizás élményét, majd 21 órától elsősorban fi ataloknak 
és felnőtteknek szóló vígjátékot vetítettünk egy hatalmas 
kivetítőn.  Igazán különleges és egyedülálló hangulatú este 
volt, melyre rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, így ígér-
jük, hogy jövő nyáron még több VíziMozit tervezünk. Kö-
szönjük, hogy ilyen sokat érdeklődtetek és vettetek részt a 
programon, továbbá köszönjük Rózsa Andrea szakmai ko-
ordinátornak és a strandfürdő munkatársainak az együtt-
működést!

SZENT ISTVÁN-NAPI FORGATAG

Az Államalapítás Ünnepén idén nem csak tűzijátékban 
volt része a lakosságnak, hanem igyekeztünk olyan csa-
ládi programokkal megtölteni a délutánt, amely minden 
korosztály számára kikapcsolódási lehetőséget nyújtott. A 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános

Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök bérlésé-
re. Legyen szó családi, baráti összejövetelekről, ballagásról,
lakodalomról vagy bármilyen más jellegű rendezvényről. 

Bérelhető eszközök és díjai:
 Eszköz megnevezése: Bérleti díja:
  1. Kültéri ,,mobil” szék 250.-/db
  2. ,,Bankett” asztal (összecsukható) 1.000.-/db
  3. 2x2 méteres sátor 5.000.-/db
  4. 5x5 méteres sátor 10.000.-/db
  5. Mobil hangtechnika 2.000.-/alkalom
  6. Projektor 5000.-/alkalom
  7. Vetítővászon 2.000.-/alkalom
  8. Mikrofon+kábel 1.000.-/alkalom
  9. WiFi-s hangtechnika+mikrofon 10.000.-/alkalom
10. Nyomtatás A/4 fekete 20.-/oldal
11. Nyomtatás A/4 színes 50.-/oldal
12. Nyomtatás A/3 fekete 100.-/oldal
13. Scannelés 50.-/oldal
14. Laminálás A/4 100.-/oldal
15. Laminálás A/3 150.-/oldal
16. Fénymásolás A/4 20.-/oldal
17.  Fénymásolás A/3 40.-/oldal
18. Spirálozás 0-50 oldal 400.-
19. Spirálozás 51-100 oldal 800.-
20. Spirálozás 101-150 oldal 1600.-
A bérleti díjról igény esetén számlát állítunk ki.
Az eszközök bérlésére a DÁMK Művelődés Központ irodájá-

ban van lehetőség (Dévaványa, Gyöngy u. 8.), illetve érdeklődni 
személyesen vagy az alábbi telefonszámon lehet: 66/483-051.

program magas színvonalú, változatos megvalósulását az 
EFOP 1.5.3-16-2017-00042-es kódszámú projekt tette lehe-
tővé. A Szent István-napi forgatag elnevezésű rendezvényen 
a legkisebbek számára arcfestéssel, csillámtetoválással, lég-
várakkal, trambulinokkal és népi játszótérrel készültünk, 
továbbá Tücsök Szabi gyermekkoncertje biztosította szá-
mukra a vidám hangulatot, majd a sokak számára ismert 
Anita énekelt  neves előadóművészek feldolgozásai mellett 
saját szerzeményeket és énekeltette, táncoltatta meg a fel-
nőtt korosztályt. A színpadi programokat a Dirty Slippers 
zenekar koncertje zárta, akik fergeteges hangulatú produk-
cióval mozgatták meg a közönséget.  Mivel nem múlhat el 
augusztus 20. tűzijáték nélkül, a Hősök teréről csodálhatták 
meg az érdeklődők a színpompás és változatos tűzijátékot.  
A rendezvényt a 22 órakor kezdődő Szabadtéri Disco zárta 
a Művelődési Ház udvarán, így a táncoslábúak egészen haj-
nalig rophatták. 

A délután folyamán lehetőség volt megtekinteni Nagy 
Imre, dévaványai festőművész alkotásaiból rendezett 
kiállítást, melyet 2018. szeptember 17-től a DÁMK Be-
reczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben lehet majd 
megtekinteni. 

Bízunk benne, hogy mindenki talált kedvére való progra-
mot és jövőre is együtt tölthetjük az Államalapítás Ünnepét!

NAGY IMRE KIÁLLÍTÁSA A MÚZEUMBAN

2018. szeptember 17-től október 19-ig lesz megtekinthe-
tő Nagy Imre dévaványai festőművész kiállítása a DÁMK 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben, díjmentesen. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház közösségszervező munkatársak

JÓGÁZZUNK EGYÜTT!
Szeretnél jógázni, de még soha nem csináltad, 

esetleg szakember javasolta, csupán úgy érzed, hogy 
nem vagy már a régi: mozgásod, tartásod, mentális 
állapotod tekintve?

Amennyiben sikerült a fi gyelmed felkelteni, ak-
kor gyere, próbáld ki! 

Röviden a jógáról: célja- a fi zikai test egészségé-
nek helyreállítása, elsősorban a testtartás javítá-
sával, megfelelő légzés elsajátítása, mely kiemelt 
szerepet kap a jógában, mivel közvetlen hatása van 
a hormonrendszerre, emésztésre, energiatestre.

A harmadik fő terület a relaxációra való képesség 
javítása.

Élettani hatásai: erősíti, lazítja, nyújtja az izomza-
tot, javítja a tartást, oldja a stresszt, javítja az emész-
tést, növeli a fi zikai és pszichikai teherbírást, javítja 
az általános közérzetet. 

Szeretettel várlak szeptember 22-én 17 órára a Civil-
házba (Kossuth utcai volt iskola épület birkózó terem)
JÓGÁZNI. 

Gyányiné Vincze Róza, gerincjóga oktató
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Egy június végi telefonhívással kezdődött. Valahol lát-
tak bennünket, hallottak rólunk és minket ajánlottak, 
így minket hívtak. Egy összeszokott csapatot kerestek, 
akik még ismerői a régi ízeknek, a magyaros fi nomsá-
goknak. 

Londonban egy Magyar Fesztivál bevezetése volt a fel-
adatunk. Meghívónk, egy Londonban élő vállalkozó arra 
adta a fejét – és pénzét – hogy a Londonban élő és dolgo-
zó magyaroknak és családjuknak lehetőséget teremtsen 
a találkozásra, beszélgetésre, szórakozásra mindezt úgy 
magyarosan, magyaros ízekkel, muzsikával és nótázás-
sal. Mindezt London mellett csodálatos környezetben 
egy farmon képzelte el.

Kis tortúra, kiutazás körüli bizonytalanság után végül 
július 24-én útra kelt a kis csapatunk 7 fővel, csatlako-
zott még hozzánk Csikós Anikó gyomaendrődi mézes-
kalácskészítő. Amikor az indulás előtti fotónknak azt a 
címet adtuk, hogy „Kalandra fel! Irány London!”, nem 
gondoltuk, hogy ez be is fog teljesedni, a legjobb érte-
lemben. 

Tatabánya mellett volt a találkozó, délután fél 5 tájé-
kán, ide az Önkormányzatunk busza vitt bennünket. 
Tudni kell, hogy indulásunkat megelőzően, napi kapcso-
latban voltunk a vendéglátónkkal, mindenről tájékozta-
tott bennünket, mi is őt, mihez mit kell beszereznie, mit 
kell vinnünk, stb. Így a buszt, amit értünk küldött már 
fotó alapján ismertük, a sofőrünk nevét, telefonszámát 
tudtuk, azt is, hogy ő fotós, többször járt már kinn au-
tóval és kint élt 10 évig. Fél órányi várakozás után meg-
érkezett egy kék busz, kiszállt belőle egy mosolygós fi -
atalember és így köszöntött bennünket: „Hölgyeim! A 
hintó előállt! Ki jön velem Londonba? „És ezzel el is tűnt 
a kezdeti bizonytalanságunk, félelmünk, átpakoltunk az 
angol rendszámú jobb kormányos buszba és kezdetét 
vette a „nagy utazás”. 

Sofőrünket, Matyit, hamar megkedveltük, ő is ben-
nünket. Egykettőre Ausztriába értünk. Aztán Németor-
szág, Belgium, Hollandia, Franciaország.  És persze 30 
óra utazás. Közben megálltunk, mozogtunk, aludtunk, 
hajnalban néztük a német napfelkeltét, macskamód mo-
sakodtunk, kávéztunk, ettünk, sokat beszélgettünk és 
nevettünk. Világlátott sofőrünktől sok érdekes informá-
ciót kaptunk egy-egy helyről, az országról, szokásokról. 

25-én estefelé értünk Calaisba a kikötőbe. A naplemen-
tét már a La –Manche csatornán, a kompon csodáltuk 
meg. Dowerből már csak a lámpafényeket láttuk és innét 
még kb 100 km-t mentünk, míg éjfél körül Rochesterbe 
értünk a szállásunkra. 

A kíváncsiság nem hagyott bennünket reggel sokáig 
aludni, házigazdánk csak 10 óra után volt várható, úgy-
hogy boltot kerestünk, a nyelvi nehézségek ellenére is 
sikerült vásárolni, aztán reggelit készítettünk. Délelőtt 

jöttek értünk a vendéglátóink, a fesztivál helyszínére 
mentünk, hogy előkészítsünk mindent a sütéshez főzés-
hez, kipróbáljuk a sütőket, megbeszéljük mit sütünk, mit 
főzünk, mi van hozzá, mi hiányzik. Így aztán a fesztivál 
előtti napon még húst is daraboltunk, kolbászt is kavar-
tunk, belet készítettük elő, kolbászt töltöttünk. 

Másnap marhapörköltet, báránypörköltet főztünk, 
lángost, pogácsát, kürtöst és lekváros kifl it sütöttünk. 
Szombat volt az első fesztivál nap, ami rettenetes hideg 
széllel érkezett, ettől függetlenül voltak vendégek. Dél-
után az eső is esett. A napot azért jó kedvűen zártuk, ha-
zafelé a buszon a szállásunkig nótáztunk. Vasárnap esett 
az eső, kora délelőtt Rochesterben néztünk kicsit szét, 
aztán  kimentünk a farmra, mert vendégek jelentkeztek 
be. Mivel ekkor még azt gondoltuk ez az utolsó napunk 
ott, a házigazdánk feleségét (Fülöp szigeteki) tanítottuk 
lángost és kalácsot dagasztani, pogácsát begyúrni. Több 
adag pogácsát elkészítettünk, lefagyasztottunk, hogy ha 
mi nem leszünk ott akkor is tudjanak boldogulni. 

Vasárnap este annak rendje módja szerint elköszön-
tünk mindenkitől, és készültünk a hétfő délutáni hazain-
dulásra. Ami kicsit bántott bennünket, hogy Londonból 
nem sokat fogunk látni, mert indulunk haza. Hétfő reg-
gel kezdtünk összepakolni, még elmentünk vásárolni, az 
otthon maradottak főzték az útra a kávét. Vásárlás köze-
pette jött a telefon, hogy este, miután minket hazahoz-
tak a szállásunkra, a busz ment vissza a farmra és lerob-
bant. Még akkor reggel ment érte a tréler, úgy hogy még 
szerelő se látta, tehát hazautazás nem lesz, majd jön a 
vendéglátónk valamikor a nap folyamán, addig legyünk 
nyugodtak, jó helyen vagyunk. 

És a nap folyamán valóban jött, azzal a hírrel, hogy a 
busz hétvégéig kész lesz, úgyis szét akartunk nézni Lon-
donban, így most erre is lesz alkalom. Sofőrünket mellénk 
rendelte, mindennel ellátott bennünket, megbeszéltük mi 
mindent lenne érdemes megnéznünk. Utunk két legcso-
dálatosabb és legfárasztóbb napja következett. Kedden és 
szerdán egész nap Londont jártuk. Csak ha nagyon muszáj 
volt, akkor mentünk metróval, hisz csak akkor látunk, ha 
gyalog megyünk. London legnevezetesebb terei a Trafalger 
tér a múzeumokkal, a British múzeum, az Oxford street, a 
Picadilli Circus, a London Eye, a Globe színház, a Hayd és 
Green  parkok, a Buckingham palota, a Big-Ben, a West-
minster Bridge, a Westminster és a St Paul katedrális, Lon-
don egyik legnagyobb piaca, ahol Fish and chips-et ettünk, 
Greenwich az obszervatóriummal, a Tower Bridge, a To-
wer ahol királyok, lordok raboskodtak, hosszú gyaloglás a 
Temze partján és egyéb nevezetességek, érdekességek. (Fa-
cebook oldalunkon több száz fotó tanúskodik erről) Ve-
zetőnk, sofőrünk, tolmácsunk közben fotózott is, mindent 
megörökített ottlétünkről, és 2 londoni napunkról. Lon-
don csodálatos! És az a rengeteg ember, a világ megannyi 
nációja, nemzetisége a 10 milliós világvárosban! 

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE - LONDONBAN JÁRTUNK
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Mivel időnk volt, ha már ott maradtunk, így még egy 
fesztivál napot csináltunk szombaton, sütöttünk főz-
tünk, nótáztunk a farmon. Itt ért bennünket a jó hír, 
vasárnap reggel lehet menni a buszért a szervízbe, va-
sárnap délután indulhatunk haza. Búcsúzóul szombat 
este vendéglátónk még egy igazi kis több száz éves angol 
kocsmába – Pub – hívott meg bennünket. 

Vasárnap délután indultunk el Rochesterből.  Most 
Dowert láttuk gyönyörű naplementében, elbúcsúztunk 
a doweri fehér szikláktól, Dankerqe kikötőjét már csak 
esti kivilágításban csodálhattuk meg. Innét aztán egy 
kis Franciaország, majd Belgium, Németország. És a 
sors itt is úgy intézte, legyen időnk Neumarktban is ki-
csit szétnézni és egy éjszakát ágyban aludni. Ugyanis itt 
az ékszíjjal lett probléma. De volt biztosítás a buszon, az 
utasokra is, a tréler a buszt szervízbe szállította, minket 
szállodába vittek. Másnap du. 5 órára a buszt megjaví-
tották, elindultunk immár másodszor is hazafelé. 

Vasárnap délután indultunk Londonból és szerdán 
délelőtt 10 órakor értük el a Dévaványa táblát. 

Az egy hétből kettő lett, kicsit kalandosra is sikere-
dett ez az út, mégis, tele pozitív és csodálatos élmény-
nyel tettük el emlékeink közé ezt a 2 hetet. Még nagyon 
friss az élmény, újra és újra elővesszük, nézzük a fotókat, 
átbeszéljük, megosztjuk gondolatainkat. Kíváncsian és 
örömmel kísérjük fi gyelemmel és nézzük a videókat a 
Londoni Magyar Fesztivál további életéről.  Azóta csak 
mesélünk: a családnak, az ismerősöknek, barátoknak, 
aki kérdezi, aki kíváncsi az utunkra. 

Hogy mi volt benne a szép, a jó? Mert minket hívtak 
és mi mertünk menni. Részesei voltunk valami újnak, 
valami jó kezdeményezésnek. Mert szeretettel vártak és 
szeretettel és maximálisan láttak vendégül bennünket. 
Mert örültek nekünk. Mert mi is adhattunk, azt, amit 
mi tudunk. Mert láttuk, hogy amit csináltunk annak 
sikere volt. Mert új barátokat találtunk. Rengeteg infor-
mációval gazdagodtunk. Mert az élmény a miénk ma-
rad, míg élünk. 

Röviden: ez volt a mi „NAGY KALANDUNK”. 

Köszönjük a lehetőséget, a meghívást vendéglátónk-
nak Túri Lászlónak.  Hálásak vagyunk és szívünkbe 
zártuk sofőrünket, tolmácsunkat, fotósunkat Pödör 
Mátyást. Köszönettel tartozunk mindazoknak, aki bá-
torítottak, biztattak bennünket, hogy merjünk elindul-
ni. Köszönet Valánszki Róbert polgármester úrnak, a 
Dévaványa Felemelkedéséért közalapítványnak, hogy 
támogatták utunkat. 

Varga Istvánné

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE - LONDONBAN JÁRTUNK
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Az Európai Autómentes Nap keretén belül rajzversenyt 
hirdetünk.  Az idei év szlogenje: „MIX AND MOVE!”. 
Témája: Multimobilitás, a különböző közlekedési módok 
igénybevétele, összefűzése.

A beküldendő pályázati anyagok mutassák be a valós 
vagy elképzelt ideális lehetőségeket a különböző közleke-
dési eszközök megválasztására. Ábrázolják azt, hogy ho-
gyan segíti elő környezetük és a saját egészségük megőr-
zését, ha a közlekedők az információs eszközöket helyesen 
megválasztva tervezik útjaikat, használják az utazáshoz a 
közösségi szolgáltatások nyújtotta lehetőségeket és jármű-
veket. A pályázati alkotások mutassák be, hogy rövidebb- 
hosszabb távolságokat is meg lehet tenni az egyéni autó-
használatot mellőzve, egyéb közlekedési módok igénybe 
vételével, akár sétálva vagy kerékpározva. A művek hívják 
fel a fi gyelmet a környezetünkre és egészségünkre gyako-
rolt kedvező hatásokra, pozitív élettani következményekre.

Az alkotásokat 2018. szeptember 18-ig várjuk a Dévavá-
nya Felemelkedéséért Közalapítvány irodájába. A rajzok 
kiállításra kerülnek 2018. szeptember 21-én a városi Au-
tómentes Napon. A díjazásról sem feledkezünk meg, négy 
kategóriában – óvodás, iskolás 1-4. o., 5-8. o., és középis-
kolás – az első három helyezettet jutalomban részesítjük. 

Te milyennek képzeled a jövő biztonságos közlekedését? 
Hogyan valósítanád meg a tiszta, közösségi és intelligens 
mobilitást? Rajzold le!

A rajzodat bármilyen technikával készítheted!
A rajzok hátoldalán szerepeljen neved, osztályod, isko-

lád neve, illetve óvodásoknak az óvoda címe.

Idén is megrendezésre kerül az Európai Autómentes 
Nap Dévaványán 2018. szeptember 21-én, pénteken, 
melyre ismét várjuk a veterán és egyedi készítésű kerék-
párral rendelkező tulajdonosokat a református templom 
előtti főtérre.

Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő 
vagy egyedi készítésű kerékpárral jöjjön, mutassa meg az 
érdeklődőknek és vegyen részt a 9. alakalommal megren-
dezésre kerülő „Gurul Ványa” felvonuláson is!

A legrégebbi és a legötletesebb biciklik tulajdonosait 
apró ajándékkal jutalmazzuk és egy elismerő oklevelet is 
kapnak.

Részvételi szándékát kérjük, előre jelezze, hogy a ke-
rékpárral kapcsolatos információkat (gyártás éve, típusa, 
tulajdonos neve) előre ki tudjuk nyomtatni, és majd a hely-
színen a kerékpáron el tudjuk helyezni!

További információ:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában,

Hősök tere 1., telefon: 66/483-100/129 mellék vagy a
kozalapítvanydevavanya@gmail.com e-mail címen.

FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA

KERESSÜK DÉVAVÁNYA LEGRÉGEBBI,
MŰKÖDŐKÉPES ÉS EGYEDI KÉSZÍTÉSŰ KERÉKPÁRJÁT

MIX AND MOVE! 
szlogennel az Európai Autómentes Nap keretén 

belül 2018. szeptember 21-én felvonulást tartunk a 
„0% káros anyag kibocsátású” járművek

részvételével /pl. görkorcsolya, gördeszka, kerékpár/. 

Program:
13:00-17:00 Regisztráció

A regisztrálók apró ajándékot kapnak.

17:00-18:00 Felvonulás
Útvonal: Hősök tere – Árpád utca – Sport utca – 
Szeghalmi utca – Bánomkert utca – Szérűskert utca – 
Körösladányi utca – Hősök tere

18:30 Nyereménysorsolás 

Nyeremények:
Fődíj: 3 db kerékpár
További nyeremények:

• kerékpáros első és hátsó kosarak,
• fényvisszaverő mellények,
• kerékpáros felszerelések: lakatok, világítások,

csengők,
• és még sok egyéb hasznos eszköz a tárgyadományok-

ból, és a felajánlásokból.

Az érdeklődőktől kérjük, hogy zajkeltő eszközt (csengőt, 
dudát, sípot, kereplőt) hozzanak magukkal!

Gurulj Velünk! 

IX. GURUL VÁNYA
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2018. szeptember 26.

a DÁMK Bereczki Imre

Helytörténei Gyűjteményben.

50 ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ
Mi, a Dévaványai Állami Általános 

Gimnázium diákjai 2018. augusztus 
11-én tartottuk meg 50 éves érettségi 
találkozónkat.

Az 5 évenkénti találkozók sorában 
ez volt a 10. összejövetelünk. Különle-
ges, nagy esemény volt ez számunkra, 
hisz eltelt felettünk egy fél évszázad! 
Örülünk, hogy megéltük az eltelt éve-
ket, de fájó szívvel gondoltunk azokra 
a tanárainkra, osztálytársainkra, akik 
már nem lehettek közöttünk, csillaggá 
váltak s onnan fentről ragyognak ránk, 
csillagfényükkel megvilágítják az oly-
kor sötét, szomorú perceinket.

Kell is ez a lelki biztatás, hiszen 
ahogy nő a találkozások idejének szá-
ma, lassan úgy fogyatkozunk, egyre 
kevesebben tudunk személyesen meg-
jelenni betegség vagy egyéb körülmé-
nyek miatt.

Az egykori népes tanári karból már 
csak hárman élnek, s közülük ketten 
– Epres József tanár úr és Zyta Eugéni-
eszné Zsuzsa néni – tudtak megjelenni. 
Egyik volt osztályfőnökünk – Szarka 
Emilia tanárnő csak levélben „szólha-
tott” hozzánk, írásban küldte el emléki-
déző gondolatait, üdvözlő sorait.

A rendhagyó osztályfőnöki órán 
mindenki beszámolt az elmúlt 5 év 
eseményeiről, visszatekintett az eltelt 
50 év alatt történtekre, a gimnázium 

meghatározó szerepére, tanáraink 
iránymutató, példaadó magatartására, 
amely egész későbbi életünkre hatással 
volt. Megható, részletes levelet küldött 
egyik osztálytársunk –Püski Anna lel-
késznő-, aki a hit erejének, Istenben 
való rendíthetetlen bizodalmának se-
gítségével élte és éli teljes emberi életét, 
s kérte Isten áldását a találkozó részt-
vevőire, minden volt tanárára, osztály-
társára.

A személyes beszámolókból kitű-
nik, a „csendes csodák” a mindenna-
pi életünkbe sok-sok örömteli percet, 
megvalósult álmot varázsoltak. Úgy 
érezzük, tettük, amit tennünk kellett a 
családban, a munkahelyen. 

Franciatanárunk, Demeter Istvánné 
Ilonka néni jövőnkre vonatkozó vers 
ajánlásával tanácsolta:

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, fi gyeld, hogy mit dobog,
Ez a fi nom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? – s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Reményik Sándor: Csendes csodák

Reméljük, újabb 5 év múlva ismét ta-
lálkozhatunk!

Köszönjük Ignácz Lászlóné U. Nagy 
Etelka fáradhatatlan szervezését, min-
den eddigi alkalom létrejöttéért vég-
zett önzetlen segítségét, Szarka József 
szokásos fi nomságait, bőséges vendég-
látását.

Köszönet a DÁMK vezetőségének a 
helyszín biztosításáért.

A szervezők
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TISZTELT DÉVAVÁNYAI LAKOSTÁRSAK!
KEDVES OLVASÓK!

Több éves levéltári kutatómunka után tisztelettel ér-
tesítem Önöket, hogy a kellő támogatások elmaradása 
miatt most már csak 2019. március 15-én, az 1848-as 
forradalom 171. évfordulójára, vagy csak Vasvári Pál 
születésnapjának tiszteletére: július 14-re készülhet el 
tervezett könyvem:

„A hazáért és a szabadságért – előre! * Bűdiek és 
szentmihályiak a dicsőséges 1848-49-es szabadság-
harcban”, amelynek alcíme: a Vasvári Pál őrnagy ve-
zette Rákóczi-szabadcsapatban harcoltak” lesz.

A közel 300 oldalas könyvemből 170 oldal a bűdi és 
a szentmihályi honvédek, nemzetőrök névsorát, hősies 
helytállását mutatja be, közülük többen, a legdrágábbat, 
az életüket áldozták a hazáért, nemzetünk függetlensé-
géért. 

Vasvári Pál  1849 januárjában kapott megbízást Kos-
suth Lajostól az OHB elnökétől: Bihar- és Békés vár-
megyékre vonatkozóan  szabadcsapat szervezésére,  de 
voltak parancsnoksága alatt Szabolcs- és Szatmár vár-
megyeiek is.  

A 4 századból álló 586 fős Rákóczi-szabadcsapban Bé-
kés vármegyéből 350 fő, ebből Gyomáról és Endrődről 
együttesen mintegy 70 fő állt Szabó Imre őrmester ve-
zetésével Vasvári zászlaja alá, addig Dévaványáról: Papp 
Károly alhadnagy - toborzótiszttel közel száz fő ványai 
harcolt a hazáért, nemzetünk függetlenségéért.

A beálltak névsorát és a református egyházunk idevo-
natkozó adatait jól ismerve bátran elmondhatom sokan 
felismerik majd  eleiket, rokonaikat könyvem olvasása-
kor, ha hozzájutnak. Ezért ha javasolhatom, a családi 
összefogás ebben segíthet, s így könyvhöz is hozzájuthat 
– a támogatás által. Így a család neve is felsorolásra kerül 
a támogatók felsorolásában az első lapon.

Az 1849. július 6-7-i funtinelli - ütközetben Vasvári 
Pál őrnagy - parancsnok mellett közel 300 honfi társunk 
is elesett közöttük mintegy 30 fő nevét, toborzási helyét 
is ismerjük: többen Gyomáról és Dévaványáról.    

A közel 4-500 pld-ban tervezett könyv várható költ-
ségvetése: 1,2-1,4 millió Ft.

Az FHB Bank dévaványai postafi ókjánál
vezetett számlaszám: 

18203473 - 01465416 – 10010034   

(dr. Ágoston Sándor - 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 8.)

„Vasvári könyv – szponzori támogatás”
– pontos név és cím feltüntetésével hozzájutható!

A  300 oldalas  munkám B/5 méretben  készül (165 
mm x 235 mm).

A szponzori támogatási biztosítása mellett egyidejűleg 
vállalom – a könyv meg nem jelenése esetén az önök ál-
tal nyújtott támogatást 2019. július 31-ig visszautalom.   

A szponzori támogatásért cserébe tisztelettel felajánlok:
a.) 20 eFt szponzori támogatás esetén: 4 darab könyvet 

tudok biztosítani,
b.) 30 eFt szponzori támogatás esetén: 6 darab könyvet 

tudok biztosítani,
c.) 40 eFt szponzori támogatás esetén: 8 darab köny-

vet tudok biztosítani, amelyet  elajándékozhatnak az 
iskoláknak, a nyugdíjas kluboknak,  ismerősöknek, 
üzleti partnereiknek.

Minden támogató neve  a könyvemben felsorolásra 
kerül.   

Jelzem, a Vasvári Pál őrnagy vezette Rákóczi-sza-
badcsapatban a magyar honfi társaik mellett a német, a 
szlovák, a román, az izraelita és a roma polgártársaink 
is részt vettek a „akkori nagy nemzeti összefogásban” a 
haza és a függetlenségünk védelmében.

Cégeknek: Zrt-nek, Kft -nek, Bt-nek, magánvállalko-
zóknak is szeretnék: 50 eFt értékben hirdetési lehető-
séget biztosítani:  B/5 méretben: 165 mm x 235 mm-en  
bemutatkozásra, cégük termékeinek ismertetésére, elérhe-
tőségi adataikkal.

A kis példányszám miatt - a Vasvári Pál őrnagy vezette 
Rákóczi-szabadcsapatosokat adó: Békés-, Bihar és más 
megyék települések is várják a könyv 2019-es megjele-
nését. 

A támogatás felajánlására  2018. szeptember 30-ig 
van lehetősége a kedves  olvasóknak, cégeknek, vállal-
kozásoknak.

Megköszönve szponzori támogatásukat, érdeklődé-
süket.

Tisztelettel és üdvözlettel:

dr. Ágoston Sándor történész - ny. középiskolai tanár 

Elérhetőségeim: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 8.

Mobil: 00-36-30 / 675-2492

E-mail: agoston.sandor1946@gmail.com

Dévaványa, 2018. szeptember 3.
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NAGYCSALÁDOS NYÁR

Az idei nyarunk is nagyon élménydúsan 
telt. Még vége sem lett az iskolának, mi már 
azon gondolkoztunk, hogy gyerekeinkkel, 
családunkkal, hogy töltsük el izgalmasan a 
nyári szünet 11 hetét. 

Június 25-től egy hetet töltöttek Déva-
ványán az élesdi kisdiákok Ciavoy Andi 
vezetésével, szervezésével. Az itt tartózko-
dásuk alatt az egyesület tagjaival a Szarvasi 
Vízi Színházba invitáltuk őket. Szerettük 
volna megnézni a „Lili és Lali Meseország-
ban” című darabot, viszont az időjárás nem 
kedvezett és az előadás elmaradt, viszont a 
buszon jót beszélgettünk, nevetgéltünk és 
egy kis úti csomaggal is kedveskedtünk új 
ifj ú barátainknak. Szeretnénk megköszön-
ni Dévaványa Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének, hogy rendelkezésünkre 
bocsájtotta a kisbuszt, ezzel támogatva az 
utazást. 

Július 12-én hajnali 4 órakor indultunk 
Veszprémbe a Családkongresszusra, majd 
az előadások után az Állatkertben töltöt-
tünk érdekes órákat, sok sétával az igazi 
nyári melegben. Többek között láttunk  
elefántot, oroszlánt, kengurut, majmokat, 
fókát, és sok különleges madárfajt. Min-
denki megtalálta kedvenc állatát. A hazafelé 
vezető úton igen csendes volt a társaság a 
buszon. Nagyon elfáradt a kis csapatunk a 
hosszú utazás és az állatkertben tett látoga-
tás során. 

Július 21-én a Dél-Alföldi Régió Családi 
Napjára látogattunk el, melyet idén Buga-
con rendeztek. Érdekes programokkal vár-
tak a szervezők. Lehetett tornázni, légvár, 
kvíz sátor, gyöngyfűzés, lovaskocsikázás, 
mellett rendőrségi kutyás bemutató és csi-
kósbemutató is volt. Több helyi termelő is 
kitelepült termékeivel, a helyi specialitá-
sokkal, különböző ízesített olajok, lekvárok, 
mézek, fűszerek voltak portékáik között. 
Finom ebédet is kaptunk, és ha már Buga-
con voltunk stílusosan lovasbemutatóval 

zárták a napot, melynek során ügyességi 
feladatokat, és a Pusztaötös látványos felvo-
nulását láthattuk.

Július 27-29-ig a Balatont látogattuk meg. 
Szállásunk Pálkövén volt. A 3 nap alatt 
strandoltunk, megnéztük és megmásztuk 
a Szigligeti várat, utaztunk a tihanyi komp-
pal, a Balatonföldvári Hajózástörténeti Lá-
togatóközpont kilátójából nézhettük meg 
a csodálatos tájat, a Balatont. Esténként 
beszélgettünk, és voltak, akik éjszakai sétát 
tettek a Balaton partján. A tábor faházai kö-
zött látható volt a tó, hátsó bejáratától pedig 
csak pár lépés – a kocsiút, és a vasúti sínek 
túloldalán már a strandon voltunk.

Augusztus 4-én tartottuk a szokásos Csa-
ládi Napunkat a helyi Strandfürdőben. Az 
idő kedvezett, igazi kánikula volt. A nap 
folyamán a Csipkerózsa Mazsorett Cso-
port és a Szarvasi Roma Hagyományőrző 
csoport táncát is láthatták az érdeklődők. 
A hűvösben totókat lehetett kitölteni és 
gyöngyfűzésre is volt lehetőség, ebben Las-
kai Tibor és felesége Krisztike volt segítsé-
günkre. Minden évben nagyon nagy sikert 

arat a búvárkodás is, amely a Gyomaend-
rődi speciális mentők jóvoltából, Varga 
Zoltán vezetésével valósult meg. Évek óta 
hagyománnyá vált, hogy Kiss Károly al-
polgármester úr, egyesületünk tagja tizen-
egyes rugó versenyt hirdet a fi ataloknak. A 
legügyesebbek egy-egy focilabdával lettek 
gazdagabbak. Ebédre marhagulyás és diós 
kifl i volt. A gulyáslevest Váradi Károly és a 
Váradi Étkeztetési Bt. csapata főzte meg té-
rítésmentesen számunkra. Délután a gyere-
kek ügyességi vetélkedőkön vehettek részt, 
ebben a Mosolyt Minden Arcra Alapítvány 
tagjai voltak segítségünkre. A felnőttek Ta-
kács Erikával zumbázhattak. Köszönjük 
segítőinknek, felnőtteknek és önkéntes di-
ákjainknak az önfeláldozó munkát, részvé-
telükkel sikeres programot tudhatunk ma-
gunk mögött.

Köszönjük Dévaványa Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a Balatoni 
kirándulás buszköltségéhez és a Családi 
Nap program megvalósításához nyújtott 
támogatást.

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete
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Szitás Sándor és Urbán Angéla fi a Roland,
Tarsoly Zsolt és Smiri Zsanett lánya Laura,
Liker István és Erdősy Kinga lánya Julianna,
Pengő Imre és Juhász Beáta fi a Máté,
Varjú Zoltán és Tóth Ágnes Erzsébet lánya Zorka Elza.

Születések:

Örömmel  tudatjuk, hogy

2018. augusztus 6.-án 

15:44 perckor megszületett

Szitás Sándor és

Szitás Angéla kisfia

Roland.

Szívem zenéje
Szerző: Nagy Ilona

A könyv kapható
a Juckó papír-írószer boltban.

Továbbá:
2018. október 1. hétfőn 17 órakor Író-olvasó 

találozó a DÁMK Ladányi Mihály könyvtárban.
Telefon: 06/70-408-90-21
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2018. augusztus 11. szombat: 17:30
BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

Dobozi SE - Dévaványai SE 0 - 3 (0 - 0)
150 néző, játékvezető: Krajcsovicz Zsolt.
Dévaványai SE:  22 Vastagh Zs., - 6 Szabó E., 20 

Szabó P., 2 Furka Zs., 4 Bányai R., - 8 Adamecz I., - 19 
Barna T., 10 Marton L., 9 Kéki Cs., 21 Panyik F. (16 
Gubucz V. 75’), - 17 Papp V. Cserék: 14 Petneházi S., 15 
Kovács Gy. Játékos edző: Kovács Gyula.

Góllövők: Kéki Cs. 67’ (11-es), Papp V. 69’, Furka 
Zs. 85’.

Jók: Az egész csapat.
Kovács Gyula: Az történt a pályán amit eltervez-

tünk, rengeteget tartottuk a labdát, ráerőltettük a já-
tékunkat a hazai csapatra. Megérdemelten vittük el a 
három pontot a bajnok otthonából.

2018. augusztus 14. kedd: 17:30
MAGYAR KUPA MÉRKŐZÉS! 2.Forduló

Dévaványai SE - Békéscsabai Jamina SE  0 - 0
  Büntetőkkel: 4 - 5

100 néző, játékvezető: Mihálik Pál.
Dévaványai SE: 24 Szász D., - 4 Bányai R., 2 Fur-

ka Zs., 20 Szabó P., 6 Szabó E. (11 Papp D. 89’), - 8 
Adamecz I., - 13 Barna T. (13 Szalai. B 67’), 10 Marton 
L. (5 Kovács B. 55’), 7 Kovács F., 9 Kéki Cs., - 17 Papp 
V. Cserék: 15 Kovács Gy. 16 Gubucz V. Játékosedző: 
Kovács Gyula.

2018. augusztus 18. szombat: 17:30
BAJNOKI  MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE - Okány KSK  1 - 2  (0 - 0)
170 néző, játékvezető: Hajdú Dávid.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 4 Bányai R., 2 Fur-

ka Zs., 20 Szabó P., 6 Szabó E. (5 Kovács B. 54’),  - 9 
Kéki Cs., 21 Panyik F. (7 Kovács F. 54’), 8 Adamecz I., 
- 13 Barna T. (11 Papp K. 67’), 10 Marton L., - 17 Papp 
V. Cserék: 3 Papp Á., 15 Kovácd Gy., 16 Gubucz V. Játé-
kosedző: Kovács Gyula.

Góllövők:  Papp V. 85’, ill.:  Rácz Gy. 64’, Kopács. 79’.
Jók: Furka Zs., Adamecz I., Papp V., Kéki Cs., ill: Az 

egész csapat.
Kovács Gyula: Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki a 

mai mérkőzésen, de ezekből csak egyet tudtunk érté-
kesíteni. Jövőben ha mérkőzést akarunk nyerni ebben 
javulnunk kell.

2018. augusztus 25. szombat: 17:00
BAJNOKI  MÉRKŐZÉS!  ELMARADT!
A Békési csapat 8 játékossal nem állt ki.

Békési FC - Dévaványai SE 0 - 3 Játék nélkül 
Néző: 0, játékvezető: Bálint Zoltán.
Dévaványai SE:  22 Vastagh Zs., - 14 Petneházi S., 

21 Panyik F., 20 Szabó P., 6 Kovács B.,  - 8 Adamecz 
I., - 9 Kéki Cs., 7 Kovács F., 10 Marton L., 16 Gubucz 
V., - 17 Papp V. Játékosedző: Kovács Gyula.

2018. szeptember 1. szombat: 16:30
BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE - Gyomaendrődi FC  7 - 0  (2 - 0) 
170 néző, játékvezető: Farkas Csaba Zsolt.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 4 Bányai R., 14 

Furka Zs., 20 Szabó P., 6 Szabó E. (5 Kovács B. 58’),  - 8 
Adamecz I., - 9 Kéki Cs., 7 Kovács F. (21 Panyik F. 46’), 
10 Marton L. (13 Szalai B. 58’), 19 Barna T. (16 Gubucz 
V. 46’), - 17 Papp V. 

Góllövők: Papp V. 4’, 33’, 59’, 71’, Gubucz V. 53’, 74’, 
Szalai B. 89’.

Jók: Az egész csapat (Papp V. a mezőny legjobbja).
Kovács Gyula: Az első félidőben sok helyzetet 

kihagytunk, a második félidőben már sikerült jó 
arányban kihasználtuk a helyzeteinket. Gratulálok a 
csapatnak.

DÉVAVÁNYAI SE II.

2018. augusztus 25. szombat: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Kamuti SK - Dévaványai SE II.  1 - 2  (1 - 0)
60 néző, játékvezető: Révész Norbert.
Dévaványai SE II: 1 Szász D., - 18 Ungi A., 2 Takács 

F., 11 Pálfi  J., 4 Szitás L., 21 Zsila P. (3 Bányai R. 46’, 10 
Diós K., 7 Molnár J., 14 Tagai A. (6 Furka Zs. 29’), 5 
Nagy Z. (9 Barna T. 46’), - 8 Nyíri J. (19 Nyíri A. 74’), 
Cserék: 13 Hegedűs Zs., 16 Bereczki Á. Játékosedző:  
Tagai Attila.

Góllövők: Juhász K. 31’, ill.: Pálfi  J. 84’ (11-es ből), 
Furka Zs. 92’.

Jók: Diós K., Molnár J., Nyíri J.
Tagai Attila: A mai mérkőzésen végig bíztunk a si-

kerben és ez még ha végén is realizálódott, mert min-
dent megtettünk a sikerért.

2018. szeptember 1. szombat: 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE II. - Méhkeréki SE  1 - 0  (0 - 0)
100 néző, játékvezető: Zacsok Imre.
Dévaványai SE II: 1 Sági B., -5 Nagy Z. Pálfi  J., 21 

Zsila P., 3 Kálai B., 5 Pap Á., - 19 Nyíri A. (14 Tagai A.  
79’)10 Diós K., 16 Juhász P., 8 Kató B (13 Papp D. 60’), 
- 7 Papp K. ( 9 Pesztránszki F. 75’). Cserék: 2 Takács F, 
96 Hegedüs Zs. Játékosedző: Tagai Attila.

Góllövők: Papp D. 83’.
Jók: Papp D., Diós K., Pap Á., Kálai B., ill.: Bondár 

M., Csizmadia S.
Tagai Attila: A játék képe alapján egy gólos mérkő-

zésen, szerencsére azt a egy gólt mi szereztük, amellyel 
megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.

IFI (U19)
2018. augusztus 19. vasárnap: 17:30 Kupa mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) - Szeghalmi FC (U19)   7 - 0  (2 - 0)
60 néző, játékvezető: Farkas Csaba Zsolt.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 2 Stranszki Zs. 

(7 Juhász P. 56’), 4 Meidinger J., 3 Pap Á., 13 Diós B., 6 
Kovács B., - 9 Feke B., 8 Szabó E., 19 Kató B., 11Papp 
D., - 10 Papp K. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Papp D. 15’, 47’, 73’, 83’, Papp K. 31’, 71’, 
Szabó E. 81’.

Jók: Az egész csapat,
2018. augusztus 22. szerda: 17:30 Kupa mérkőzés!
Bucsa SE (U19) - Dévaványai SE (U19) 1 - 1 (0 - 1)
 30 néző, játékvezető: Steigler Ádám.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 9 Feke B., 3 Pap 

Á., 13 Diós B., 6 Kovács B., -19 Kató B., 8 Szabó E., 7 
Juhász P., 17 Nagy A. (5 Katona I. 61’), - 11 Papp D., 10 
Papp K. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Nagy I. 73’,  ill.:  Papp D. 44’.
2018. augusztus 25. szombat: 14:45

Bajnoki mérkőzés!
Kondorosi TE (U19) - Dévaványai SE (U19) 3 - 6  (3 - 2)

30 néző, játékvezető: Petrovszki György.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 11 Papp D., 3 Pap 

Á., 4 Meidinger J., 9 Feke B. (13 Diós B. 74’, - 17 Hor-
váth B. (2 Stranszki Zs. 58’), 8 Szabó E. (5 Katona I. 
81’), 18 Nagy Z., 7 Juhász P., - 19 Kató B., 10 Papp K. 
Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Bákai B. 32’, 40’, Paluska P. 49’, ill: Papp K. 
1’, 43’, 80’, Szabó E. 14’, Papp D. 61’, Kató B. 63’.

Jók: Az egész csapat.

SERDÜLŐ (U16)
2018. augusztus 31. péntek: 16:30 BAJNOKI  MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U16)  - Szarvasi FC (U16)  7 - 1  (2 - 1)

40 Néző, játékvezető: Révész Norbert.
Dévaványai SE (U16):  1 Szabó E., - 17 Vallach L., 

2 Feke B., 5 Szarka Sz., 13 Hőgye B., - 9 Labodár K. (11 
Jenei Cs. 65’), 12 Feke T. (3 Végh T. 69’), 10 Katona I., 
18 Kató E. (14 Csontos B. 82’), - 7 Hraskó D., 4 Ignácz 
T. Edző: Ugrai Csilla.

Góllövők: Hraskó D. 25’, 82’, Katona I. 43’, 68’, lgnácz 
T. 57’, 78’, 81’, ill.: Molnár E. 36’.

Jók: Hraskó D., Ignácz T., Katona I., Szarka Sz.

FELNŐTT CSAPAT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI:
2018. SZEPTEMBER 15. SZOMBAT: 16:00
BÉKÉSSZENTANDÁS - DÉVAVÁNYAI SE 

2018. SZEPTEMBER 23. VASÁRNAP: 16:00
DÉVAVÁNYAI SE – SARKADI KINIZSI LE
2018. SZEPTEMBER 29. SZOMBAT: 16:00

MEZŐMEGYER SE - DÉVAVÁNYAI SE 
2018. OKTÓBER 6. SZOMBAT: 15:00

DÉVAVÁNYAI SE – CSABACSŰDI GYLSE
2018. OKTÓBER 14. VASÁRNAP: 15:00
MEZŐBERÉNYI LE - DÉVAVÁNYAI SE 

IFI (U19) BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI:
2018. SZEPTEMBER 16. VASÁRNAP: 15:30

DÉVAVÁNYAI SE - NAGYSZÉNÁS SE
2018. SZEPTEMBER 22. SZOMBAT: 10:00

TÓTKOMLÓSI TC - DÉVAVÁNYAI SE 
2018. SZEPTEMBER 30. VASÁRNAP: 10:00
BÉKÉSCSABAI MÁV SE - DÉVAVÁNYAI SE 

2018. OKTÓBER 20. SZOMBAT: 10:00
BÉKÉSCSABAI JAMINA SE - DÉVAVÁNYAI SE 

DÉVAVÁNYAI SE II. BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI:

2018. SZEPTEMBER 15. SZOMBAT: 16:00
DÉVAVÁNYAI SE II. – KÖTEGYÁNI FC 

2018. SZEPTEMBER 22. SZOMBAT: 16:00
KÖRÖSTARCSA KSK - DÉVAVÁNYAI SE II.
2018. SZEPTEMBER 29. SZOMBAT: 16:00

ZSADÁNYI KSE - DÉVAVÁNYAI SE II.
2018. OKTÓBER 6. SZOMBAT: 12:30

DÉVAVÁNYAI SE II.– KARDOS-ÖRMÉNYKÚT 

SERDÜLŐ (U16) BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI:

2018. SZEPTEMBER 14. PÉNTEK: 16:30
DÉVAVÁNYAI SE – VÉSZTŐI SE

2018. SZEPTEMBER 21. PÉNTEK: 16:00
BÉKÉSI FC - DÉVAVÁNYAI SE 

2018. SZEPTEMBER 28. PÉNTEK: 16:00
DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSCSABAI MÁV SE

2018. OKTÓBER 5. PÉNTEK: 15:30
BERÉNYI GYERMEK FC - DÉVAVÁNYAI SE

LABDARÚGÁS
Hely Csapat GY D V Gólk. Pont

1. Mezőberényi LE 3 1 0 9-4 10

2. Békésszentandrási 
HMSE 3 1 0 7-2 10

3. Dévaványai SE 3 0 1 14-2 9

Hely Csapat GY D V Gólk. Pont
1. Dévaványai SE II. 2 0 0 3-1 6
2. Köröstarcsa KSK 1 0 0 12-1 3

3. Kardos- 
Örménykút KSK 1 0 0 3-0 3
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Gránit, márvány,  műkő síremlékek
RÉGI SÍROK FELÚJÍTÁSA, SÍRTISZTÍTÁS, SÍROK LEFEDÉSE,

BETŰVÉSÉS, ÉPÜLETMUNKÁK, ABLAKPÁRKÁNYOK,
KERÍTÉS ÉS KÉMÉNYKALAPOK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM.

Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.

Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő 

Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok, kerí-

téskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők 

a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő

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

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, peres ügyekben 
képviselet ellátása, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Hámori István halálának 4. évfordulójára 

Szerető családja

„Bennünk él egy arc, végtelen szeretet,
amit tőlünk senki el nem vehet,

csak próbálunk élni nélküled...”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Kiss Sándor
halálának 1. évfordulójára. 

Felesége, fi ai és családja

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet
Kinek az élete jóság volt és szeretet.
A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Téged visszahozni nem lehet,
Meg kell tanulnunk élni nélküled,
Egy reményünk van, ami éltet és vezet,
Hogy egyszer találkozunk még veled.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Müller József Tiborné Julika halálának

1. évfordulójára.
Szerető családja

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.
Megpihenni mentél, fájdalmat elhagyva,
De az emlékeddel szívünkben maradtál.
Számunkra te soha meg nem haltál.”

Megemlékezés
„Szívünkben helyeteket

nem pótolja semmi
Míg a földön élünk

nem fogunk feledni”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Édesanyánkra
Hajdú Lajosné Szarka Erzsébetre, halálának 9. évfordulóján. 

Édesapánkra Hajdú Lajosra, halálának 8. évfordulóján.
Emléküket őrzi szerető családjuk 

                                              NYÁRI INTENZÍV

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

Tájékoztató megbeszélés:
 2018. szeptember 14. (péntek) 17 óra 

Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
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GALAMBÁSZHÍREK
2018.04.29 – Dunaújváros

1. Kiss Bence
2. Kiss Bence
3. Kovács Attila
4. Szitás Csaba
5. Makrai Zoltán
6. Szitás Csaba Dániel
7. Szitás Csaba
8. Komócsin József
9. Makrai Zoltán
Kiss Bence kerületi csapat: 2. 6.

2018.05.06 – Székesfehérvár
1. Kiss Bence
2. Kiss Bence
3. Szitás Csaba Dániel
4. Makrai Zoltán
5. Kovács Attila
6. Kovács Attila
7. Kovács Attila
8. Makrai Zoltán
9. Szitás Csaba
10. Kiss Bence

2018.05.13 – Győr
1. Kiss Bence
2. Kiss Bence
3. Szitás Csaba
4. Makrai Zoltán

5. Szitás Csaba Dániel
6. Kovács Attila
7. Szitás Csaba
8. Makrai Zoltán

2018.05.20 - Kaposvár
1. Kiss Bence
2. Kiss Bence
3. Szitás Csaba
4. Makrai Zoltán
5. Szitás Csaba Dániel
6. Juhász Zsolt
7. Kovács Attila
8. Juhász Zsolt

2018.05.27 – Breclav
1. Kiss Bence
2. Kovács Attila
3. Kiss Bence
4. Szitás Csaba
5. Makrai Zoltán
6. Szitás Csaba Dániel
7. Szitás Csaba
Kiss Bence kerületi csapat: 1.

2018.06.03 – Jihlava
1. Kiss Bence
2. Kovács Attila
3. Szitás Csaba

4. Szitás Csaba Dániel
5. Kiss Bence
6. Makrai Zoltán

2018.06.17 – Breclav
1. Kiss Bence
2. Kovács Attila
3. Kiss Bence
4. Szitás Csaba

5. Szitás Csaba
Kiss Bence kerületi csapat: 12.

2018.07.01 – Sopron
1. Kiss Bence
2. Kovács Attila
3. Kiss Bence
4. Makrai Zoltán
5. Szitás Csaba
6. Szitás Csaba Dániel

Kiss Bence kerületi csapat: 5.

2018.07.15 – Sopron

1. Kiss Bence
2. Kovács Attila
3. Szitás Csaba
4. Makrai Zoltán
Kiss Bence kerületi csapat: 5.

RÉGEBBI TÍPUSÚ, DE SZÉP
ÁLLAPOTBAN LÉVŐ, 0-6 ÉVES KORIG

HASZNÁLHATÓ KOMBI KISÁGY ELADÓ!
TELEFON: 06/30-511-69-72.

Kés köszörülést vállalok!
Telefon: 06/30-964-56-47

Sertéstelepre gondozót keresek!
Telefon: 06/30-487-4130

BESZÉLGETŐ KÖR
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN ESTE 

6 ÓRÁTÓL A CIVILHÁZBAN.

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

Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre,
- duzzanatokra, ödémákra,
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
   izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

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

ERDŐSNÉ CMARKÓ ILONA, GYÓGYMASSZŐR,
TELEFON: 06-20/402-2458.

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!
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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, Széche-
nyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, 
onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó.
Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: havonta. 
Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő:
Csatári István.

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2018. október 1., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a 2018. október 4-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: Október 12.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

          Dr. Zsíros István állatorvos
    Eboltás • mikrochipes  

                           megjelölés • gyógyítás

       06/30-391-46-05

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.

Dr. Körömi István
állatorvos

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

mikrochipes megjelölését vállalom!

Tel.: 06-30/518-9097
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

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

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
- Sertés - marha - birka - szárnyas húsok,
- füstölt saját készítésű termékeink:
      kolbász, szalámi, szalonnák, húsok, csülök,
      kenőmájas, disznósajt,
- sütnivaló friss kolbász, hurka, májaspogácsa,
- setés, mangalica, liba, kacsazsír,
- főtt, füstölt termékek: császárszalonna, erdélyi
   szalonna, bordaporc,
- fűszerek, ételízesítők, pácok,
- savanyúság, savanyúkáposzta,

- száraztészták.

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

Ecsegfalva külterületén 4,4128 ha és 
2,9917 ha szántó földterület eladó.

Érdeklődni 14 óra után a 30/352-7630 számon.

A NAGY GÁBOR FÉLE 
SZESZFŐZDE

SZEPTEMBER 10-TŐL ÜZEMEL.

TELEFON: 06/20-921-66-48

OKJ-s képesítéssel
gázkészülékek, kondenzációs kazánok

savazással történő kalórikus javítását vállalom.
Hajdu Imre, Telefon: 484 - 190.



A Dévaványai Tüskevár Halas-
tó tulajdonosa és a Füzesgyarma-
ti Arany Sólyom Íjász Egyesület 
szeretettel meghív minden ked-
ves érdeklődőt az első alkalom-
mal megrendezendő I. Túzok 
Kupa elnevezésű versenyére. 

A rendezvény három napos, 
pénteken már lehet jönni kikap-
csolódni, bográcsolni, horgász-
ni (csak állami jeggyel, felnőtt 
1200 Ft/nap, gyerek 600 Ft/nap). 
A szombati napon tartjuk a ver-
senyt, akinek van kedve, marad-
hat vasárnap estig. Szállás korlá-
tozott számban áll rendelkezésre 
- lehetőség lesz jurtában aludni 
- aki tud, az jurtát, sátrat hozzon 
magával.

Várjuk kézműves termékeket 
forgalmazó árusok jelentkezését. 
Helypénz nincs!

Várjuk az íjászat iránt érdeklő-
dőket. A helyszínen lehetőséget 
biztosítunk az íjászkodásra a kez-
dőknek is. Szalma József íjkészítő 
mester íjait is ki lehet próbálni 
és megvásárolni valamint Farkas 
Nándi is lehetőséget biztosít az 
íjai kipróbálására.

Előnevezni 2018. szeptember 
20. 24:00-ig lehet. Lesz lehe-
tőség helyszíni nevezésre is. A 
nevezési díj egy tál meleg ételt is 
tartalmaz.

A verseny helyszíne a Déva-
ványai Tüskevár Halastó. Déva-
ványa, Tanya 1 (szélesség: 
47,0609-hosszúság: 20,9321) 
pontos helyszínt táblák jelzik.

TERVEZETT PROGRAM: 
Péntek este szertűz.

Szombat: 

8 órától gyülekező és nevezés

8:00 - 9:45-ig belövés

9:45-kor megnyitó

10:00 Versenykezdés

Kb. 14 órától ebéd: őz pör-
költ, birka pörkölt vagy ha-
lászlé. Vendég ebéd 1000Ft/fő. 
Reggeli: Zsíroskenyér, hagyma. 
A helyszínen egész nap büfé 
üzemel.

Kategóriák:
• Történelmi íj, fa vesszővel
• Vadász íj fa középpel (mo-

dern long-bow, vadászrefl ex) 
fa és karbon vesszővel.

Korosztályok és nevezési díjak:
• mini leány, fi ú (0 - 7 év) nincs 

nevezési díj
• apród leány, fi ú (8 - 11 év) 

1.500 Ft 
• leányka, levente (12 - 14 év) 

2.000 Ft 
• menyecske, dalia (15 - 20 év) 

2.500 Ft 
• fehérnép, vitéz (21 – 49 év) 

3.000Ft 
• tiszteletreméltó hölgy, úr

(50+) 3.000 Ft 

A célok összeállítása változa-
tos, 2D-s, 3D-s és lőlapos célok, 
összesen (21 db cél egy körben). 
Meglövésük célonként 3 vessző-
vel. Díjazás: Kategóriánként az 
első három helyezett: érem, ok-
levél.

Pénzdíjazásban (összesen 200 000 
Ft) részesülnek a felnőtt távról a leg-
több pontot lövők, 15 éves kor fölött:

Történelmi kategóriában az 
első három legtöbb pontot lövő 
Hölgy és Úr.

I. helyezett: 25.000 Ft

II. helyezett: 15.000 Ft

III. helyezett: 10.000 Ft

Vadászrefl ex kategóriában az 
első három legtöbb pontot lövő 
Hölgy és Úr.

I. helyezett: 25.000 Ft

II. helyezett: 15.000 Ft

III. helyezett: 10.000 Ft

Ebéd után csapatpárbaj, ered-
ményhirdetés. A nap zárásaként, 
távlövészet. A táv lövészetre a 
nevezési díj gyerekeknek 100 Ft, 
felnőtteknek 200 Ft. Az össze-
gyűlt összeget a győztesek vihe-
tik haza. 

A verseny végén, az eredmény-
hirdetést követően, kisorsolásra 
kerül a jelenlévő résztvevők kö-
zött egy Győri Jani által készített 
íj, és 10 db nyílvessző.

Információ:

Cserven Tibor: 30/683-6257 

Szitás László: 30/915-4104 

BTE: Szitás László

I. TÚZOK KUPA DÉVAVÁNYÁN
2018. SZEPTEMBER 22-ÉN, SZOMBATON.
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