TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
A képviselő-testület legutóbbi ülését 2015. május 7. napján tartotta, tekintettel a középfokú iskolai ballagások időpontjára.
Valánszki Róbert polgármester elmondta, hogy Novák
Imre képviselői mandátumáról 2015. március 30-val lemondott. A 2014. október 12-én megtartott önkormányzati
képviselő választáson a sorban következő legtöbb szavazatot (665 db) Vargáné Molnár Tünde kapta.
Vargáné Molnár Tünde a képviselő-testület előtt letette
esküjét és megkezdte képviselői munkáját.
A polgármester ezt követően ismertette a jelenlévőkkel
a bizottság összetételére vonatkozó javaslatot. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a bizottság összetételét.
A polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés megtárgyalása előtt megadta a szót
dr. Smiri Sándornak a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesének.
A hivatalvezető helyettes elmondta, hogy április 30-án
átadásra került Gyomaendrőd Járási Hivatalában a Kormányablak, ahol a hagyományos okmányirodai feladatok
mellett kérelmeket is átvesznek. A kormányablakokban
egyrészt hagyományos okmányirodai feladatokat végeznek, ezeket az ügyeket azonnal intézik, másrészt kérelmeket vesznek át, tájékoztatást és információt nyújtanak az
adott ügy intézésének tekintetében. Azon ügyek intézésére
vonatkozó kérelmeket is átveszik, amelyek nem tartoznak
a járási hivatal hatáskörébe, azokat továbbítják a megfelelő
helyre. Ügyfél nem távozhat úgy a kormányablakból, hogy
ne kapjon kellő tájékoztatást ügye intézése tekintetében.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és
a polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentést elfogadta, ezt követően a polgármester javasolta, hogy a fő napirendi pontok megtárgyalása
előtt a Gyomaközszolg Kft. 2014. évi mérlegéről szóló
beszámolót, valamint a 2015. évre vonatkozó üzleti tervét tárgyalják meg annak érdekében, hogy az ügyvezető
urat ne tartsák fel. Összességében néhány kiegészítéssel
elmondható, hogy a vállalkozás 2014. évben a vállalt feladatát/tevékenységét ellátta. A kintlévőségek (követelések)
emelkedése, még a NAV által teljesített behajtásokkal sem
fedezik a jogszabályok által generált többletkiadásokat, járulékokat, valamint a rezsicsökkentésből eredő bevétel kiesést. A képviselő-testület a beszámolót és az üzleti tervet
egyhangúlag elfogadta.
A polgármester ismételten javasolta, hogy a Gyomaközszolg Kft. vezetői szolgáltatás transzferárak módosításának megtárgyalásával folytassák az ülést, mivel az is a
Gyomaközszolg Kft-vel kapcsolatos. Gyomaendrőd Város
Önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A Gyomaközszolg Kft-ből Dévaványa Város Önkormány-

zata 25%, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 70%, további öt tulajdonos pedig 1-1%-ban részesedik. Az ügyvezetési feladatokat megbízási díj ellenében mindhárom
társaságnál Fekete József ügyvezető látja el. A kapcsolt
vállalkozások közötti elszámoló árakra (transzferárakra)
vonatkozó szabályozást az 1996. évi LXXXI. törvény a
társasági adóról és az osztalékadóról 18.§. tartalmazza.
Kapcsolt vállalkozásnak tekintendő minden olyan vállalkozás, amely nem független az adott cégtől: közös vagy
részben közös tulajdonosi körrel rendelkeznek. Ez évtől a
törvény kiterjeszti a közös ügyvezetésre vonatkozóan is a
kapcsolt jogviszonyt. A fenti társaságok tulajdonosainak
jóvá kell hagyni a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott transzfer árat. A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárult, hogy Fekete József ügyvezető igazgató megbízási
díját a Gyomaközszolg Kft. számfejtse és vezetői szolgáltatási díjként 3 órát a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek,
1 órát a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek tovább
számlázzon.
A fentiek megtárgyalása után a polgármester rátér az
első napirendi pontra a 2014. évi költségvetési ellenőrzési
feladatok végrehajtásáról szóló jelentés megtárgyalására.
Az önkormányzatánál 2014. évben az alábbi ellenőrzések
valósultak meg:
• Az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok
támogatását megalapozó statisztikai adatok ellenőrzése. (Dévaványai Általános Művelődési Központ)
• Önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatását megalapozó adatok ellenőrzése. (Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal)
• Közbeszerzési eljárások közül a „Kerékpárral a környezetvédelemért, kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése
Dévaványán”
megnevezésű
DAOP-3.1.2/A-11-2011-0005 projektszámú beruházás. (Dévaványa Város Önkormányzata)
• Szabad kapacitás terhére végzett mezőgazdasági feladatok ellátása, a jövedelmezőség szempontjából, térjen ki a 2013. költségvetés egészére is pénzforgalom
szempontjából. (Dévaványa Város Önkormányzat)
Az önkormányzatnál egy további ellenőrzés is történt a
2014. évben, melyet a Magyar Államkincstár végzett. Ez
a vizsgálat a 2013. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott hozzájárulásokat, támogatásokat vizsgálta.
Ennek során kiderült, hogy az önkormányzat adatszolgáltatása és az azok alapjául szolgáló különböző fenntartói és
intézményi nyilvántartások adategyezősége nem áll fenn.
Ebből következően az önkormányzat részére korábban kiutalt összegből 1.701.220 Ft visszafizetési kötelezettséget
állapítottak meg, mely teljesítésre került. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést.
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Ezt követően került megtárgyalásra a második napirendi pont a 2014. évi zárszámadás elfogadása, a maradvány
elszámolás megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetési
beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés. A
gazdálkodási irodavezető véleménye, hogy a fenti tárgyban
elkészített anyag egy leltárnak felel meg, amely a 2014. évi
gazdálkodási folyamatot foglalja magába. Az írásos anyagban a teljesített adatok szerepelnek, amely már döntést
nem igényel, azok tények. Az irodavezető úgy gondolja,
hogy a működés területén probléma nem volt. A 2014-es
költségvetési évet az önkormányzat 1.977.472.000,- Ft bevétellel, 1.368.523.000,- Ft kiadással és 608.949.000,- Ft
maradvánnyal zárta, melyről a képviselő-testület egyhangúlag megalkotta helyi rendeletét.
Ezt követően a képviselő-testület rátért a 2014. évben
képződött maradvány tárgyalására és egyhangúlag döntött, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központ
maradványa 336.000,- Ft melynek teljes összegét eszközbeszerzésre engedélyezi felhasználni, a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal maradványa 539.000,- Ft melynek
teljes összegét dologi kiadásra engedélyezi felhasználni,
valamint az Önkormányzatnál 422.011.529,- Ft fejlesztési
célú maradvány, 186.062.471,- Ft működési célú maradvány. Szabad maradvány nincs.
A képviselő-testület harmadik napirendi pontként a lakosság szociális helyzetének értékelését, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság beszámolóját a 2014. évben végzett munkájáról, valamint a Szociális Földprogramról szóló beszámolót vitatta meg.
A szociális ellátások változásait éljük. Az Szt., a Gyvt.
módosítását követően 2014. január 1. napjától az átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás összevonásra került és egy úgynevezett önkormányzati segély ellátás került kialakításra, mely napjainkra ismét átalakuláson ment keresztül és jelenleg települési
támogatás néven ismert. A beszámoló részletesen taglalta a beiskolázási segély, a Bursa Hungarica, a Szociális
Földprogram, az adósságkezelési szolgáltatás, a fiatalok
életkezdési támogatása, a szociális bérlakások helyzetét a
2014. évre vonatkozóan. A képviselő-testület egyhangúlag
jóváhagyólag elfogadta a beszámolót, valamint megköszönte a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkáját és
további jó munkavégzést kívánt.
A képviselő-testület rátért a negyedik napirendi pont
megtárgyalására, mely a bejelentéseket tartalmazta. Döntöttek többek között, hogy szúnyoggyérítésre az RSZ-Coop
Kft-vel kívánnak szerződést kötni, a köztemető ravatalozó
épület felújítási munkálataival a Vektor Kft-t bízták meg, a
köztemető belső úthálózat bővítésére, valamint parkolók és
belső kitérő kialakítására a D-Profil Kft. ajánlatát hirdették

ki nyertesnek, az Árpád utcán meglévő járda felújítását a
Futizo Kft. kivitelezi, eladásra meghirdetésre kerül a 2305
hrsz-ú ingatlan, továbbá a képviselő-testület hozzájárult a
II. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel
történő ellátásához 2015. július 1-jétől – 2015. december
31-ig terjedő időszakra.
A képviselő-testület 2015. május 21. napján rendkívüli
ülést tartott. A képviselő-testület több halasztást nem tűrő
ügy miatt tartott ülést. Elsőként a Dévaványa, Hősök terén megvalósítandó szökőkút kivitelezési munkálataival
kapcsolatos helyi beszerzési eljárást tárgyalta meg. A korábban meghozott döntését a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján eredménytelennek nyilvánította és a tárgyban
forgó beruházás kapcsán új ajánlattételi felhívás, valamint
ismételt beszerzési eljárás lebonyolítása mellett döntött. A
képviselő-testület bejelentések között tárgyalta a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 7. szám alatti költségalapú bérlakás 2015. október 1. napjával kezdődő bérleti jogviszonynyal történő meghirdetését pályázati hirdetmény útján,
valamint szándékát fejezte ki, hogy Dr. Ben-Kane Francis
aneszteziológus szakorvossal a II. felnőtt háziorvosi körzet
feladatellátására szerződést köt, és amennyiben a leendő
háziorvos képzési szerződést köt az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal a háziorvostan szakorvosi szakképesítés
megszerzése céljából és az erről szóló képzési szerződést
bemutatja.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket a
2015. június 25. napján 15 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek napirendjei a következők:
1. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
tájékoztatója a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről.
2. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi beszámolója az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről.
3. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének
beszámolója az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról.
4. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési
Ház intézményegységének beszámolója a könyvtár
szakmai tevékenységéről.
5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
intézményegységének beszámolója a szakmai munka
eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi
feltételeiről.
6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
7. Döntéshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés 2015. évi
kitüntetettjeiről.
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Polgármesteri tájékoztató
Megalakult a Dévaványai Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum
2015. május 11-én került megtartásra az az alakuló ülés,
melynek eredményeként városunkban is felállt a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A röviden csak KEF-nek hívott
szervezet elsődleges küldetése a kábítószerek elleni fellépés
koordinálása, az érintett szervezetek összefogása és közös

núsított munkájáért részesült elismerő oklevélben. Lengyel
László a közös önkormányzati hivatal műszaki ügyintézője és katasztrófavédelmi referense, a Dévaványai Polgárőrség önkéntes tagja, Pataki Balázs pedig a REX Biztonsági
Szolgálat vezetője, a VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport
tagja. Ezúton is gratulálok a kitüntetetteknek és sikereket,
kitartást kívánok további munkájukhoz.
Bizonyára többen hallották, hogy április 26-án egy idős
lakos társunk eltűnt Dévaványa határában, akit az önkéntes
és hivatásos csoportok csaknem egy teljes napig kerestek.
Szervezett és fegyelmezett munka eredményeként a bácsi
épségben hazakerült. Minden önkéntesnek, aki részt vett
a keresésben őszintén köszönöm önfeláldozó munkáját és
egyben örülök annak, hogy baj esetén a lakosság körében
ilyen összetartás mutatkozik.

Önkormányzati segítség a református iskolának

cselekvésre bírása. A KEF tagjai a helyi iskolák, a gyermekotthon, a helyi rendőrőrs, házi és gyermekorvosok, a
Dévaványai Általános Művelődési Központ, a Szeghalom
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény,
a Gyomaendrődi Járási Hivatal és a Dévaványai Polgárőr
Egyesület, azonban a tagság reményeik szerint a jövőben
tovább bővül. A jelenlévő tagok a KEF megalakulásához
és működéséhez együttműködési nyilatkozatot írtak alá és
egyhangúan megválasztották a szervezet elnökét Mile Lajos
alpolgármester személyében, valamint a társelnököt Ignácz
László rendőr százados személyében, majd megállapodtak
abban, hogy a koordinációs feladatokat a jövőben a közös
önkormányzati hivatal látja el. A kábítószerek gyors terjedése nálunk is egyre több gondot okoz, ezért két olyan pályázat
is benyújtásra került, mely a káros szerek elleni küzdelmet
segítené. Az egyik pályázat konkrétan a KEF működéséhez
járulna hozzá, míg egy másik, nagyobb volumenű pályázat
keretében a város teljes ifjúságát felölelő, több mint 150 alkalomból összeálló programsorozatot szeretne megvalósítani.

Elismerték rendvédelmi szerveink munkáját
Ünnepi állománygyűlést tartott a rendőrség április 24-én,
Békéscsabán, melyen dr. Polyák Zsolt dandártábornok, megyei főkapitány több kitüntetést, valamint oklevelet is átadott. A rendezvényen az eddigi munkájuk elismeréseként
a Dévaványai Rendőrőrs egyik tagja, Hajdú Sándor rendőr
zászlós, valamint Ecsegfalva körzeti megbízottja, Lövei
Sándor is oklevelet vehetett át. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. május 5-én tartotta Tűzoltók
Napi rendezvényét a Csabagyöngye Kulturális Központban,
ahol az ünnepi köszöntőket követően többen kitüntetésben is
részesültek. Dévaványáról három személy, Lengyel László,
Pataki Balázs és Olasz Ferenc, a polgárvédelem területén ta-

A Dévaványai Református Egyházközösség ez év elején
jelezte a város önkormányzata felé, hogy a tulajdonukat képező iskolai épületek tetőfedései beáznak, az ereszcsatornák
avultsága miatt folyamatos a leázás, mely következtében a
homlokzati vakolatok több helyen mállanak és darabokban
lehullnak, így a közterülettel határos helyeken veszélyeztetik a gyalogos forgalom biztonságát is. Egyben kérték az
önkormányzat segítségét a helyreállítási munkálatok megszervezésében és kivitelezésében, melyet az önkormányzat
elvállalt. A két fél között létrejött szerződés alapján a szükséges felújítási munkálatokat Dévaványa Város Önkormányzata közfoglalkoztatott szakemberek bevonásával augusztus
közepéig elvégzi, így az épületek a jövő tanévet már megújult formában köszönthetik.

Tájékoztató a meleg vizes kút
felújítási munkálatairól
Mint arról korábban beszámoltunk a Strandfürdő és Gyógyászatnál lévő meleg vizes kutak felújítása során az egyik
termál kút szivattyúja beszakadt. A kútvizsgálati eredményeket követően a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. meghatározta
a kútba beépítendő szivattyú típusát, melyet az önkormányzat helyi beszerzés keretében a nyertes ajánlattevőtől megrendelt. Mivel a víz hőfoka meghaladja a 60 C-t, ezért a 140
m mélységben beépítendő szivattyúhoz speciális alkatrészek
szükségesek, melyeket külföldön kell legyártatni és leszállítatni, így ez néhány hetes időtartamot vesz igénybe. Ezen
időpontig az Alföldvíz Zrt.-től bérlünk egy megfelelő szivattyút, amely 2015.06.03-án került leszállításra és másnap,
az esti órákban került beépítésre. Amennyiben egyéb műszaki probléma nem adódik, feltehetően péntek reggeltől ismét
működhet a termálvíz kinyerő hely.

Dévaványai Hírlap - 5. oldal

Valánszki Róbert
polgármester

HONISMERET, EGYHÁZTÖRTÉNET
Rövid tájékoztatással szeretnénk szolgálni a
dévaványai köztemetői-, útszéli- templomkerti
feszületek és környezetük jelenlegi állapotáról.
A Dévaványai Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testülete ez év eleji testületi ülésén kezdeményezett az önkormányzat
képviselő testülete képviseletében megjelentekkel együtt egy megbeszélést. Itt tájékoztatást adott Valánszki Róbert polgármester úr
és Feke László műszaki irodavezető, a Szent
Anna templom tervezett felújításával kapcsolatban. Az Egyházközség részéről felvetődött
a „Feszületek” és környezetük rendbetétele a
korábbi évek gyakorlatához hasonlóan. A polgármester úr részéről elmondottakat bizakodva
nyugtáztuk.
Mindezek folytatásaként 2015. április 9-én
az önkormányzat terepjárójával a Katolikus
Egyházközség és az önkormányzat képviseletében elindultak néhányan az Útszéli- Temetőkerti Feszületek állapotának és környezetének
megtekintése céljából.
A Gróf Hunyadi-féle, templomkerti kereszt megtekintése ezen a napon mellőzve lett.
Szinte megszokott, hogy napi rendszerességgel elhaladhatunk előtte, külleme, környezete
elfogadható állapotban van. Ennek érdekében
az önkormányzattal közösen is munkálkodtunk
már - 2010-ben is templomunk 200 éves évfordulójára is készülve. Néhány gondolatban
szeretnénk részletezni a látottakat.
Varga-kereszt: a Gyomai úton. Környezete rendezett.
Felirata is jól
olvasható, amióta a keresztállító ükunokája:
Schneider Stefan
Julius
kezdeményezésére a
Gyomaendrődiek - Dr. Szonda
István, a Tájház- és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Vaszkó Irén tanárnő, a Magyar
Kultúra Lovagja - többek részvételével rendbe
tették a Feszületet.

A Köztemetői feszületnél is lesznek változások reményeink szerint, szintén a közös
összefogás eredményeként.
Túréri temetőkerti feszület:
A képen is látható állapotára a „siralmas”
jelző talán a legkifejezőbb.
A Köztemetői-, a Vágásszéli-, a Túréri Feszület és környékeiknek rendezésére vonatkozóan feljegyzés készült a betervezett munkálatokról.
Vágásszéli temetőkerti feszület:

A képen látható feszület a csipkerózsika álmát aludta a sűrű gazzal körülvéve.
Ma végre újra látogatható, gaztalanítást végeztek a dévaványai önkormányzat részéről
Földi Imre szervező és irányító munkájának és
a közmunkások kétkezi munkájának köszönhetően. Ezen túl kb. 1 m szélességű betonkeret, virágágy és szegő kialakítását is elvégezték. Azóta az egyházközség tagjai a feszület
környezetét az önkormányzat által biztosított
virágpalántával beültették.

A környezet már áttekinthetőbb. Ugyanakkor a „kereszt” már nincs az alapzaton, mellette látható. Az az elgondolás fogalmazódott
meg a helyszínelés alkalmával, miszerint a
Varga kereszthez hasonló vaskeresztet is lehetne állítani az alap arányaihoz megfelelően. Az
eredeti állapot visszaállítása is felvetődött.
Szeretnénk, ha a „Szent Anna Templomon
belül” remélt adománygyűjtéssel is hozzájárulhatnánk a felmerült feladatok fontossági sorrendben történő elvégzéséhez.
Végezetül köszönetünket szeretnénk kifejezni a Dévaványai Római Katolikus Egyházközség nevében mindazoknak, akik munkájukkal,

anyagi hozzájárulásaikkal eddig is segítették és
reméljük, a jövőben is segíteni fogják a „Honismeret, Egyháztörténet” szempontjából is fontos
ügyet.
Isten áldása legyen további életükön.
A hosszú évtizedek alatt megrongálódott keresztek pedig újra, régi „fényükben” állhassanak Isten dicsőségére.

„Jézusomnak szentséges szíve, add, hogy téged mindig jobban szeresselek, s áldd meg
azokat, kik- e helyen hozzád fohászkodnak”
Szöllősi kereszt: a Mezőtúri úton.
Hála Istennek, hogy 2009-ben is köszönetet
mondhattunk mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi áldozatukkal (a hívek, az önkormányzat) lehetővé tették a kereszthez méltó
emlékezést. Tikovits Ernő az Egri Katolikus
Rádió munkatársa, szerkesztő riportere is segítségünkre volt az 1939-ben állíttatott Szöllősi kereszt történetének megismerésében. Ennek
ismertében köszöntötte az akkor egybegyűlteket Pap Tibor polgármester úr, s emlékezett a
múltra, az útszéli kereszt történetére.

Jó lenne, ha a kereszt is megújulhatna –
nemcsak a környezete - a Szöllősi kereszthez
hasonlóan. Pl.: a kereszt külső javítása, letisztítása, a bevésett írás betűinek újravésése,
vagy átfestése. Tábla elhelyezése az alapzaton
a kereszt állításának, rendbetételének idejére
vonatkozóan.
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A Dévaványai Római Katolikus Egyházközség nevében:
Horváth Sándor
plébános

Törőcsik Mária
az Egyházközség
Testületének tagja

ÁTADTÁK A KORMÁNYABLAKOT GYOMAENDRŐDÖN

STRANDFÜRDŐ HÍREI

Április 30-án ünnepélyes keretek között adták át a
Gyomaendrődi Járási Hivatal épületében az új kormányablakot. A kormányablakok integrált kormányzati
ügyfélszolgálatok, amelyek igénybevételével az állampolgárok egyetlen helyen, a kormányablakoknál
tudják hivatalos ügyeiket intézni. Az ügyfélbarát közigazgatás kialakításában kiemelt hangsúlyt kap a színvonalas ügyfélkiszolgálás, az ügyintézés menetének
egyszerűsítése és gyorsítása, az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése és az anyagi megtakarítás.
A kormányablakokban jelenleg 338 ügytípus intézhető, de a kormányzat arra törekszik, hogy az intézhető ügyek száma nagyságrendekkel bővüljön.
Békés megyében így már öt integrált kormányzati ügyfélszolgálati iroda nyitotta meg kapuit, melyek
közül a békéscsabai 2014-ben, a gyulai és az orosházi
pedig 2015. január végén kezdte meg működését. Áprilisban pedig megnyithatta kapuit a szeghalmi és a
gyomaendrődi kormányablak. Az év során Békésen,
Dévaványán, Mezőkovácsházán, Sarkadon, Szarvason és Tótkomlóson tervezik újabb kormányablakok megnyitását.
Dankó Béla országgyűlési képviselő szerint még sok
a teendő a megye fejlesztése és felzárkóztatása érdekében, azonban a kormányablak megnyitása is fontos
lépes, mivel így mind a helyiek, mind a Gyomaendrőd
térségében élők, így a dévaványaiak is egyszerűbben
intézhetik hivatalos ügyeiket, a kormányablak megnyitásával gördülékenyebb lesz az ügyintézés.

Tájékoztatjuk kedves Betegeinket, hogy az alábbi
időpontokban nem lesz reumatológiai szakrendelés:
2015. június 16.
2015. június 23.
2015. augusztus 4.
2015. szeptember 1.
Időpont a +36-66/483-127-es telefonszámon kérhető
hétköznap 7:30-15:30 között.

Gyomaendrődön, a Szabadság tér 1. szám alatti ingatlanban működik a kormányablak. Itt szintén új
munkaállomásokat és egy fotófülkét létesítettek a kivitelezők.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HÍREI
A Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Dévaványai Helyi Szervezete kirándulást szervez
2015. június 24-én, Kisújszállásra.
Program: fürdőzés, ebéd.
Utazás autóbusszal. Indulás délelőtt 9 órakor a Körösladányi
úti buszmegálónál kezdve a megbeszélt helyekről. Hazaérkezés
a kora esti órákban.
Részvételi díj: 800 Ft.
A jelentkezés és részvételi díj befizetésének határideje:
június 16. (kedd) 9 óra Civilház.
Póstelekre kirándulás: 2015. augusztus 5.
Részvételi díj:1200 Ft.
A jelentkezés és részvételi díj befizetésének határideje:
július 15. 9 óra, Civilház.
Jelentkezni lehet: Vasas Tiborné: 06/30/257-3352
Kazai Mihályné: 06/30/311-5705
Csekő Andrásné: 06/30/593-0423

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 7. szám alatti költségalapú bérlakását 2015.
október 1. napjával kezdődő bérleti jogviszonnyal.
Az ingatlan paraméterei:
A lakás 1 szobás, összkomfortos komfortfokozatú, alapterülete 32,56 m2.
Lakbérszámításhoz figyelembe vett alapterület 29,304 m2.

A gyomaendrődi kormányablak
ügyfélfogadási rendje:

A lakbér mértéke: 346,- Ft/m2/hó.
A lakás havi lakbére: 10.139,- Ft /hó.
A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
Karbantartási óvadék összege 50.000,- Ft, mely befizetése a beköltözés
előtt esedékes.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.00 – 17.00
8.00 – 11.00
13.00 – 16.00
8.00 – 18.00
8.00 – 12.00

A pályázat feltételei között szerepel, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi lakbér egyösszegű megfizetését
vállalja.
A pályázati adatlapot a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
12-es irodájában lehet kérni.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. 06. 15. délelőtt 11 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal 12-es számú irodája. 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
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BALLAGÁS A DÉVAVÁNYAI KÖZÉPISKOLÁBAN
Megint eltelt egy év. 2015. április 30-án elballagtak a
dévaványai középiskola végzős diákjai. A rendezvény
nagyon meghitt és szép volt. A végzősök meghatottan

vonultak a feldíszített termekből,a folyosókon át az
iskola udvarára. A búcsúzó beszédek jó tanácsokkal
gazdagították ballagóinkat, akik nevében Tóth Dóra
12.T osztályos tanuló köszönte meg a tanárok és szülők munkáját és segítségét.

LÉLEKTŐL LÉLEKIG
Lélektől lélekig
/Tóth Árpád/
„Az időben minden megmarad, de olyan színtelen lesz,
mint azok a nagyon régi fényképek, melyeket még fémlemezre rögzítettek. A fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles és jellegzetes árnyalatait. Forgatni kell a képet,
s a világítás bizonyos fénytörése szükséges hozzá, hogy a
vak lemezen megismerjük azt, kinek arcvonásait egyszer
magába szívta a tükörlap. Így halványodik el az időben
minden emberi emlék. De egy napon fény hull valahonnan, s akkor megint látunk egy arcot.” Márai Sándor ír így
az emlékezetről.
„Az emlékezés nagyon fontos az ember, az emberek
életében. Az emlékeink tartást, megbecsülést adnak, elmélyedhetünk általuk a múltban. Fontos, hogy az utánunk
következők tanulhassanak belőle.
Emlékezzünk mindenre: aminek örültünk, ami jó volt, a
nehéz órákra, amelyek szerencsésen elmúltak és akik segítségével elmúltak.” (Magyar István)
25 év hosszú idő. Gyakran merülök el a múltba. Ha megfakult az emlékkép, előveszem a búcsúzó osztályok tablóit, fényképeit. Kedves kollégáimat, tanítványaimat látva
meg-megvilágosodik, kifényesedik a múlt egy-egy darabja.
1989. szeptember 1-je, az örömmel és szorongással teli
évkezdés, a tanév sikeres lezárása, a ballagás, amikor először búcsúzott hat párhuzamos 8. osztály az iskolától.
Az évzáró, amely bebizonyította, hogy lehet együtt dolgozni jól, szeretetben, barátságban a célért, az eredményes
iskoláért.
Köszönöm kollégáimnak a sok derűs órát, a barátságot.
Sajnos, már többen eltávoztak közülünk.

A ballagás egyik fénypontja volt, amikor végzőseink megkapták jutalomkönyveiket, és kiosztották az idei Farkas Ildikó – díjakat, amelyeket a
tantestület Liker Jánosnak és Liker Jakabnak ítélt
oda. A felemelő percek után színes léggömbök felengedésével fejeződött be az ünnepség.
Mi, alsóbb éves tanulók, kívánjuk, hogy végzős diáktársaink sikeresen vegyék életük első nagyobb akadályát, a záró vizsgát.

Köszönöm tanítványaimnak, hogy annyi örömet adtak a
tanítási órákon, a délutáni foglalkozásokon, hogy sikeresen vettük az akadályokat.
Köszönöm, hogy részese lehettem az eredményes érettségi vizsgák izgalmának.
15 év (1989-2004) minden napja, órája szolgálat volt
számomra, melyet ma is tiszta szívvel vállalnék.
Most is fülembe cseng a ballagók tiszta hangja (1994),
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért című versének egyik
sora:
„… tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek!”

Bakó Doroti Anita
10.R

Malomsoki Naomi
9.R

Tóth Istvánné Seres Etelka
volt igazgatóhelyettes és tagozatvezető
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BEFEJEZTÉK A REKULTIVÁCIÓT
Befejeződött a korábban bezárt hulladéklerakók rendbetétele a Dél-Alföld 36 településén. Mintegy egymillió négyzetméter nagyságú területet
rekultiváltak a 39 lerakó helyszínén. A
100%-os támogatottságú pályázatot a
DAREH Önkormányzati Társulás az
I. ütem elnevezésű projektje keretében
valósította meg, 5,2 milliárd forintból.
A korábban bezárt szeméttelepek
sorsa rendeződött ezzel a nagyszabású zöldberuházással. A projekt célja
a környezet védelme, elsősorban a
felszíni és felszín alatti vizek további
szennyezésének megakadályozása.
A térségi szintű rekultivációs programban összesen 69 település 76 db
hulladéklerakójának rekultivációját
valósították meg, ebből 39 db-ot a jelen I. ütemben. Ezzel párhuzamosan
zajlott a II. ütem is, amelybe 37 lerakót
vontak be. A két projekt megvalósítja
a régió rekultivációs céljainak 40%-át,
illetve az országos célok közel 5%-át.
Jelen projektben mintegy 1,2 millió
m2 területet rekultiváltak, több mint
félmillió tömör m3 hulladékot mozgattak meg. A projekt során a szűk másfél évnyi kivitelezési időszakban 40
alvállalkozó közel 400 munkavállalót
foglalkoztatott.
A REKULTIVÁCIÓ latin eredetű szó, jelentése: az emberi beavatkozás miatt elpusztult természeti
környezet, különösen növényzet tudatos helyreállítása talajjavítással,
ültetéssel. Legfontosabb feladat a tájseb eltüntetése és a hulladéklerakóból
történő szennyezőanyag-kibocsátás
megszűntetése, illetve minimalizálása.
Együtemű (végleges, helyben történő) rekultiváció: azokban az esetekben alkalmazható, ahol a depónia sülylyedése és konszolidációja már nem
várható (10 évnél régebben bezárt lerakók).
Együtemű rekultiváció: Almáskamarás, Ambrózfalva, Battonya - régi,
Battonya – új, Biharugra, Békéssámson, Bélmegyer, Csanádapáca,
Dévaványa, Dombiratos, Ecsegfalva,
Elek – régi, Gerendás, Kertészsziget,

Kétegyháza, Kötegyán, Kőrösújfalu,
Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Makó-régi, Maroslele, Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza, Nagybánhegyes,
Pitvaros, Pusztaföldvár, Sarkad, Szeghalom – régi, Szentes-Termál, Tarhos,
Újkígyós, Zsadány.
Kétütemű rekultiváció: mivel a
közelmúltban hagyták fel őket és így
a stabilizálódási és gáztermelődési
folyamatok még zajlanak, a lerakó
felszíne mozoghat, így lezárása csak
átmeneti záróréteggel lehetséges.
Azon lerakók esetében, ahol az elhelyezett frissen lerakott hulladék
mennyisége meghaladja a 10.000
m3-t, intenzív gázképződés várható
a benne található szerves anyagok
bomlása, rothadási folyamatai miatt. Stabilizációjuk több éves, akár
évtizedes folyamat, így a végleges
lezárásra majd csak a stabilizálódott
depónián kerül sor.
Kétütemű rekultiváció: Békésszentandrás, Doboz, Dombegyház, Elek-új,
Kevermes, Szeghalom-új, Orosháza.
A
projekt
neve:
DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” - KEOP2.3.0/2F/09-11-2011-0003
A projekt megvalósítási időszaka:
2012. április 27. - 2015. június 30.
A projekt bruttó összköltsége:
5,237 milliárd forint, melyet a támogatási szerződés értelmében teljes mértékben uniós pályázati forrás
fedez.
Háttér:

területén helyezkednek el, ahol nagy
számban találhatók természetvédelmi
területek is.
Az érintett terület érzékeny felszín
alatti vízminőség-védelmi területe a
Maros-hordalékkúp térsége, ahol a jó
vízvezető képességű rétegek gyakorisága, jellege lehetőséget nyújt arra,
hogy a felszín felőli szennyezések bekerüljenek a magasabban fekvő rétegvizekbe.
A műszaki védelem nélkül kialakított hulladéklerakók esetében a
csapadék, a lerakóhoz érkező víztömeg, vagy a talajvíz kioldja a hulladéktestből a szennyező, esetleg
mérgező anyagokat, melyek a talajvízbe szivároghatnak. A hulladéklerakóból leszivárgó víz még évtizedekig szennyezheti a felszín alatti
vizeket.
A projektben résztvevő települések
közül 19 esetében a bezárt lerakó
sérülékeny vízbázist veszélyeztet.
Gerendás kivételével mindegyik közvetlenül is veszélyezteti az ivóvízbázist.
A projekt megvalósítása során az
I. ütemben nem számoltak fel egyetlen lerakót sem, 32 db lerakót végleges lezárással rekultiváltak (együtemű
rekultiváció).
Ezek közül 3 db lerakó kapott a jogszabálynál részletesebb rétegrendet, a
nagyobb környezetbiztonság érdekében és 4 db a jogszabály szerinti minimális rétegrendet.
15 db lerakót a környezetre gyakorolt hatása és a költséghatékonyság
elve alapján egyszerűbb rétegrenddel
rekultiváltak.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH)
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társuláshoz tartozó projektterület
földrajzilag a Dél-alföldi régió keleti
részén elhelyezkedő Békés megye,
valamint Csongrád megye keleti területére terjed ki.

7 db lerakót csak két ütemben lehetett lezárni (kétütemű rekultiváció),
mivel a közelmúltban hagyták fel
őket és így a stabilizálódási és gáztermelődési folyamatok még zajlanak, a
lerakó felszíne mozoghat. Ezeket leghamarabb egy évtized múltán rekultiválhatják véglegesen.

A települések jellemzően ártérperemi területen, a Körös-Maros völgy

Az orosházi esetében fáklyázást alkalmaztak.
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VI. „Lugosi Mihály” Nemzetközi Szépolvasó Verseny
Élesd Nt. Tiszteletese, Lugosi Mihály 2008-ban hunyt el. Munkásságával, a magyar kultúra ápolásával,
gondolatainak tovább örökítésével
sok ember életét tette még szebbé a
Partiumban. Emlékére Élesden 2009ben rendezték meg az első „Lugosi Mihály” Nemzetközi Szépolvasó
Versenyt. Ebben az esztendőben
immáron 6. alkalommal vehettek
részt a dévaványai alsós tanulók is
a megmérettetésen. A tudat, hogy
méltóképpen képviselhették Dévaványát Romániában, nagy büszkeséggel
töltötte el őket. Természetesen ezért
köszönet jár tanítóiknak is, akik lehetővé tették és segítették az eredményes
felkészülésüket.
Az első osztályosok saját szavaikkal így fogalmazták meg: „azért kell
olvasnunk, mert okosak leszünk tőle”,
„sokat tanulunk belőle, de bátrak, szé-

pek, ügyesek is leszünk”, „megtanuljuk, hogyan kell viselkedni és jó
embernek lenni”. Ennél bölcsebben,
magától értetődőbben tudósok sem
fogalmazhatnak, s ennél ékesebben
semmi nem tudja bizonyítani: mint,
hogy minden évben, 2015-ben is eredményes volt a „Lugosi Mihály” Szépolvasó Verseny Élesden, a Constantin
Serban I-VIII. Osztályos Iskolában.
Köszönettel tartozunk a Dévaványa
Felemelkedésért Közalapítványnak,
Dévaványa Város Önkormányzatának és Valánszki Róbert polgármesternek, hogy lehetővé tették a város
gyermekeinek részvételét, valamint
hogy támogatást nyújtottak a VI. „Lugosi Mihály” Nemzetközi Szépolvasó
Verseny megrendezéséhez.
Szarka István

Kórusminősítő
2015. április 23-án a Ványai Ambrus Általános Iskola Gyermekkara
megyei Éneklő Ifjúság hangversenyen
(kórusminősítő hangversenyen) vett
részt Szarvason, ahol ezüst minősítést
szereztek.
Az énekkar tagjai:
Adamik Regina 7.a, Adamik Renáta
7.a, Csala Dóra 2.b, Cselei Nóra 8.a,

Földi Csilla 7.c, Horváth Luca 8.a, Ignácz Dóra Anna 5.a, Kovács Krisztina
5.b, Kovács Laura 5.a, Ladányi Valentina 5.a, Nagy Emese 8.a, Németh
Fanni 5.a, Nyilas Antónia 7.a, Nyilas
Zsófia 5.a, Olasz Csilla 8.c, Raffael
Erika 6.a, Séllei Aliz 8.a, Szeleczki
Lilla 6.c
Az énekkar karnagya: Tóth Veronika

Kedves Olvasók!
A télen elindítottunk egy sorozatot tanítványaink Dévaványáról írt
fogalmazásaiból. Itt a tavasz, és egy
újabb kedves írás a városról, ezúttal
Szarka Roxána 7. osztályos tanulótól.

Az én városom
2001 óta itt élek Dévaványán, és a
következőket tudom elmondani róla.
Ha régen végigsétáltam ebben a
városban, mindenhol csak szemetet láttam. Még a város széléhez
közeli utcák sem néztek ki olyan
csúnyán, mint a központban levők.
Ez az itt élő emberek hibája volt,
nem a városé. Amióta vannak közmunkások, sokkal tisztább Dévaványa. Mikor még kicsi voltam, azt
láttam más gyerekektől és a szüleiktől, hogy a szemetet szét lehet dobálni, nem lesz belőle semmi baj.
Engem a szüleim már arra tanítottak, hogy ne tegyem, mert ezzel
szennyezem a környezetet.
Amikor a nagynéném eljött ide,
elcsodálkozott azon, mennyi új
helyet építettek, mennyi mindent
javítottak meg, mennyivel tisztább
a város, és azt mondta: jó érzés
Dévaványára jönni.
Szerintem mindenki örül, hogy
mennyit fejlődött Dévaványa.

Közlemény
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Nagycsaládosok
Dévaványai Egyesületének vezetésében 2015. május 25-én változás történt. Várjuk sorainkba
azokat, akik egy fiatalos, lendületes csoporthoz szeretnének tartozni. Szalonnasütéssel egybekötött
nyílt napot tartunk 2015. június
6-án, 15 órától a Civilházban.
Balog Lászlóné elnök
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Költészet napi Nyitott műhely
Bodzaszezon, fenyőszörp... így indult
a májusi Nyitott műhely találkozónk,
egyik kedves társunk jóvoltából bodzaszörpöt, fenyőszörpöt kóstolhattunk,
ropogós pogácsával. S közben előkerültek a versek, én egy saját gyerekverssel
indítottam, majd meghallgattunk Papp
Erzsébettől egy vers átiratot: saját versét költötte át viccesre véve a figurát.

Túriné Évike egy Tóth Árpád verssel
örvendeztetett meg bennünket. Évike
amellett, hogy szereti, gyűjti is a verseket, klasszikusoktól, kortársaktól egyaránt.

Tóthné Gábor Mónika gyönyörű horgolt ékszereit mutatta meg, a különleges
formák, az igényes kidolgozás értő kezet
sejtetett.

A kisiskolás Bak Virág egy vászonra festett képet küldött be nekünk, Séllei Anikó csodálatos szeretet-rajza pedig
mindannyiunkat elkápráztatott, továbbgondolkodásra késztetett. A rajz engem
megihletett, készül egy vers is hozzá.
A már hagyománynak számító Dévaványáról elszármazottak világtalálkozójáról is ejtettünk pár szót, a júliusban

tartandó ünnepség alkalmából a város
szerkeszt egy kiadványt, melybe előzetes
infónk szerint a Nyitott műhely néhány
tagja is válogat verseket.

Hamar elszaladt az idő, legközelebb
június 15-én találkozunk!
Giriczné Gyányi Mária
Olvass tovább: http://hegyezo-magazin.webnode.hu/news/majusi-nyitott-muhely/

A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola negyedikesei Erdei iskolában jártak
Erdei iskola - Szilvásvárad,
2015. május 18-22-ig
A SÁ-RI program keretein belül lehetőségünk nyílt részt venni egy öt napos erdei
iskolában, Szilvásváradon.
Előzetesen útvonal tervet készítettünk,
ismereteket gyűjtöttünk az Északi –középhegységről, a Bükkről, Szilvásváradról.
Nagy izgalommal készültek az útra.
A hétfői napot Egerben töltöttük. Megnéztük a várat, a Panoptikumot, egy 3D-s
filmet a Magyarság történelmi múltjáról,
Jártunk a Várbörtönben, a Vármúzeumban. Sétáltunk a Dobó- téren. A Bazilika
mindenkit lenyűgözött szépségével.
Este elfoglaltuk a szállásunkat, és tábortűz mellett megbeszéltük a következő napok
programjait.
A késői elalvás után nagyon korainak tűnt
az ébresztő. Kedden reggel a kisvasúttal
kezdtük meg a Szalajka-völgyi túrát, majd
gyalogosan felmentünk az Ősember barlanghoz. Visszafelé megcsodáltuk a Fátyolvízesést és a Szabadtéri Erdei Múzeumot.

Délután képeslapot írtunk szeretteinknek. Vacsora után újabb kihívás várt ránk.
Túravezetőinkkel Bátorság próbát tettünk
éjszaka, (zseblámpa nélkül) az erdőben.
„Egy kicsit sem féltünk!” Mindenki kiállta
a próbát!
Szerdán még nehezebben ment az
ébredés. Ezen a napon, falusétán ismerkedtünk a helyi nevezetességekkel.
Meglátogattuk a Kocsi Múzeumot, a
Ménesudvart, az Orbán házat, a Kerek
templomot. Jártunk a település legrégebbi
utcájában, és a kastély parkban is. Délután
íjászkodtunk, kézműveskedtünk, feladatlapokat töltöttünk ki. A fagyizás sem maradt
el. Tábortűz mellett énekeltünk, és megköszöntöttük a szülinaposainkat.
Csütörtökön felhős napra ébredtünk.
Lógott az eső lába, de ennek ellenére elindultunk a tanösvény túrára, a Millenniumi kilátóhoz. Gyönyörű út vezetett odáig,
és csodálatos látvány tárult elénk a magasból. Az időjárás is kedvezett nekünk. Nem
igazán volt szükségünk az esőkabátokra.
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Ezen a napon ismét előkerültek a feladatlapok. Új kézműves technikákat tanultunk.
Vászonra festettük a kastélypark fáit. Ajándékokat is készítettünk, sétáltunk, vásároltunk. Csemegéztünk az otthonról hozott
finomságokból.
Nagy izgalommal próbáltunk az esti táborzáró műsorra, ami fergetegesen sikerült
mindannyiunk örömére. Nagyon jól szórakoztunk.
Elérkezett az utolsó nap. Pakoltunk, csomagoltunk, takarítottunk. Ez is igazi kihívás
volt! Értékeltük a hét eseményeit, a szobák
közötti tisztasági versenyt, folytattuk a naplóírást. Nem tudtuk eldönteni, hogy maradni vagy hazautazni lenne jobb? Ebéd után
már nagyon vártuk a buszokat.
Sok érdekes élménnyel, tapasztalattal, tudással tértünk haza.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek
a felejthetetlen erdei iskolai programnak.
A 4.a, 4.b, 4.c, osztály tanulói, osztályfőnökeik és kísérőik.
Dévaványa, 2015. május 26.

Közösségi események
a Ványai Ambrus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolában
Iskolánk, a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola bekapcsolódott a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által kiírt „Köznevelés az iskolában”
című TÁMOP 3.1.4.B-13/-20130001-es pályázatába. Ennek keretében közösségi eseményt kellett
megvalósítani diákok, szülők és civilszervezetek bevonásával.
Városunkban április, május hónapban több program is szerveződött
civil kezdeményezésre a majális jegyében, így mi is ehhez kapcsolódtunk, színesítve a programsorozatot.
Az első nagy rendezvény a májusfa állítása volt. A Hagyományőrző
Nők Egyesülete a gyerekekkel április 25-én, a Folk Műhely Egyesület
hétvégi táncházában elkészítette a
szükséges díszeket.

rekek feldíszítették a májusfát, majd
mindenki nagy örömére a DÁMK
dolgozói felállították azt.
A következő nagy eseményünk
egy figyelemfelkeltő flashmob volt.
A templom előtti parkolóban a Folk
Műhely Egyesület közreműködésével, valamint a művészeti iskola néptáncoktatója vezetésével táncházra
invitáltuk az egybegyűlteket.
Az egész projekt során célunk
volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a gyerekek, fiatalok egyre kevesebb időt töltenek a családjukkal.
A kortárscsoportokon kívül szervezett rendezvényeken nem szívesen
vesznek részt, nem ismerik eléggé a
múlt értékeit, hagyományait.
A sikeres megvalósításhoz újszerű
elemeket is alkalmazni kellett. Meg
kellett találni a megfelelő kommu-

Április 30-án, a város főterén került sor a májusfa felállítására. A
gyerekekkel 11 órára érkeztünk a
helyszínre, ahol szép számmal gyülekeztek a szülők, a lakosok, a társintézmények tanulói is. Az alsósok
tavaszköszöntő műsora után a gye-

sikeresnek ítéljük a figyelemfelkeltő flashmobot is, hiszen széles körű
nyilvánosság előtt zajlott, és nagy
tömeget mozgósított. Szükség volt
a fiatalok aktív részvételére a program szervezésében, létrejöttében, a
döntési folyamatban. Sikerült közelebb hozni egymáshoz a generációkat. Az idősebbek átadhatták a
fiataloknak a múlt értékeit, hagyományait. A gyerekek pedig a flashmob során megmutathatták, hogy
nyitottak, fogékonyak ezek megismerésére, továbbvitelére.
A közösen megélt élmény erősínikációs csatornát a fiatalokhoz, és tette a szülők-gyerekek kapcsolatát,
folyamatosan működtetni kellett fejlődött a tanulók együttműködő
azt. Ahhoz, hogy „nagy tömeget” képessége, identitástudata.
mozgósítsunk, élményszerű megközelítésre volt szükség.
Pócsikné Tarsoly Gabriella
A gyerekek, a szülők és a város
koordinátor
lakosságának visszajelzése alapján
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Kazinczy-anyanyelvi verseny
2015-ben már 7. alkalommal rendezte
meg a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre a Kazinczy-anyanyelvi
versenyt az általános iskolások (3-8.o.)
és a középiskolások számára. Az idei
verseny témája: Jókai Mór élete és művei, valamint Dévaványa története az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
idején. Mindig áprilisban – az idén már 49.
alkalommal rendezik meg hazánkban „A
magyar nyelv hetét.” Most az Anyanyelvápolók Szövetsége ezt a címet javasolta
a rendezvénynek: „Nemzetben él a nyelv.”
Versenyünk névadója, Kazinczy Ferenc is
ezt vallotta: „Anyanyelvünk nemzeti egybetartozásunk záloga.” Ennek jegyében
szerveztük meg mi is a versenyünket. Az
eddigi szokásunkhoz híven, most is 2 fős
csapatok nevezhettek a versenyre. Az első
és második levelezős fordulót a 3., a döntő
forduló követte. Erre április 27-én délután
a múzeumban került sor. A száznál is több
versenyző közül ide már csak a legjobban
teljesítők jutottak be. A döntő kérdései az
előzetes feladatokra épültek, így a tanulók
Jókai Mór életéről és műveiről, valamint
Dévaványával kapcsolatos ismeretekről adhattak számot. Az érdekes, izgalmas versenyen a következő eredmények születtek:

Tisza Kálmán Szakképző Intézet
I. Malomsoki Naomi 9. R
Ozsváth Veronika 9. R
Felkészítő tanár: Schwartz Júlia
Gratulálunk a győzteseknek, akik egy
napos jutalomkiránduláson vehettek részt
Komáromban, Jókai Mór szülővárosában.
A verseny minden tanulóját emléklappal,
a helyezetteket pedig oklevéllel és könyvvel ajándékoztuk meg.
A döntőn való jó eredményükért dicséret illeti a következő tanulókat:
Ványai Ambrus Általános Iskola
3-4. osztály
Szekeres Anett 4. b
Szekeres Mónika 3. a
Horváth Rebeka 3. b
Tapodi Zsófia 3. b
Csontos Nóra 3. a
Knap Sarolta 3. a

Ványai Ambrus Általános Iskola
3. osztály:
I. Séllei Péter 3. b
Tóth Ábel 3. b
Ványai Ambrus Általános Iskola
Felkészítő tanító: Berta Anikó

Németh Noémi Virág 4. a
Tál Kornélia Zsanett 4. a

4. osztály:
I. Stranszki Brigitta 4. c
Vakarcs Rózsa 4. c
Felkészítő tanító:
Tóbiás Gáborné

Kató Endre 4. c
Kónya Evelin 4. c

5. osztály:
I. Ignácz Dóra 5. a
Kovács Laura 5. a
Felkészítő tanár:
Czrudorné Bukva Róza
6. osztály:
I. Ferencz Hanna 6. c
Pesztránszki Laura 6. c
Felkészítő tanár. Majoros Rita
7-8. osztály:
I. Faragó Nikolett 7. b
Takács Anna 7. b
Felkészítő tanár:
Czurdorné Bukva Róza

Ferencz Lilla 4. b
Kovács Kitti 4. b

Ványai Ambrus Általános Iskola
5-6. osztály:
Balog Szabina 6. a
Nemes Enikő 6. a
Szatmári Zsolt Albert 6. c
Zima Péter Levente 6. c
Szügyi Dániel Református Általános Iskola
Kónya Sára
Szabó Petra
Laskai Anna
Tóth Balázs Imre
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Tisza Kálmán Szakképző Intézet:
Bakó Doroti
Csontos Csilla
Csordás Virág
Darvasi Rebeka
Kanó Stefánia
A versenyzők eredményét két zsűribizottság értékelte.
A 3-4. osztályosoknál:
a zsűri elnöke: Németi József önkormányzati képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke,
a zsűri tagjai: Baloghné Berényi Erzsébet, a Ványai Ambrus Általános Iskola
igazgatója, Kárpáti Zoltán, Kovácsné
Mándoki Katalin a Ványai Ambrus Általános Iskola tanítói.
A felsősöknél és a középiskolásoknál:
a zsűri elnöke: Dr. Ágoston Sándor
nyugalmazott igazgató-tanár, történész,
a zsűri tagjai: Dr. Ágoston Sándorné,
Pihurik Katalin, Petri Lászlóné nyugalmazott pedagógusok.
A versenyfeladatok összeállítói, a szervezők:
Pesztránszki Ferencné nyugalmazott pedagógus
Petri Lászlóné nyugalmazott pedagógus
Purgel Mihályné nyugalmazott pedagógus
Szűcs Ferencné nyugalmazott pedagógus
Váradi Andrásné nyugalmazott pedagógus
Sándor Tünde múzeumpedagógus
Az értékelési szünetben a versenyzőket
mindig hagyományos dévaványai ennivalóval vendégeljük meg. Most ványai
pereccel és szalalkális süteménnyel kínáltuk a résztvevőket, melyeket Csatári
Terézia, Szűcs Ferencné és Váradi Andrásné sütöttek. Köszönet érte!
A jól sikerült vidám hangulatú verseny
megszervezéséért, megrendezéséért köszönet illeti a szervezőket, a múzeum
dolgozóit: Kis Anikót, Hajdu Ildikót. A
Dévaványai Múzeumbarátok Köre elnökét Tóbiás Gábornét. A múzeum sikeres pályázatának köszönhetően értékes
könyvekkel jutalmazhattuk a helyezetteket – és mindazokat, akik valamilyen
módon segítettek. Jövőre is várjuk a lelkes, érdeklődő versenyzőket!
Váradi Andrásné

BUDAPESTRE KIRÁNDULT A SZÜGYI
Május 19-én kedden iskolánk Budapestre kirándult. Az egész
iskola ment, kivéve pár tanulót.
Minden osztály be volt osztva egy-egy tanárhoz, leginkább az
osztályfőnökéhez. Sajnos Gönczy-Tengely Andi néni még nem
tudott velünk jönni, ezért mi Hajdu Andrea nénivel voltunk.
6.20-kor már kint kellett lenni a vasútállomáson, ahonnan első
körben Gyomáig mentünk, ahol csatlakoztak hozzánk a gyomaendrődi tanárok. Gyomától már fülkés vonattal utaztunk a Keletipályaudvarig, ahol átszálltunk két bérelt autóbuszra.
Nagyon jó idő volt ránk. Először a Budapesti Történeti Múzeumba mentünk, ott voltunk 12 óráig. Sok turistával találkoztunk,
többek között egy japán házaspárral, akik elmondták, hogy 71
évesek. Készítettek velünk fotót is.
Délben visszaültünk a buszra, és mentünk az állatkertbe. Ott
már el lehetett szakadni egymástól, de a megadott időre vissza
kellett érni a bejárathoz. Minden osztály kapott egyforma színű
kendőt, hogy messziről is megismerjük a csoportunkat.
Az állatkerttől a Keleti pályaudvarig gyalogoltunk, ami elég
fárasztó volt, de közben is sokat nevettünk.
Hamar eltelt ez a nap, de nagyon jó volt. Különösen a vonatozást élveztük a lefoglalt kocsikban. Meglehetősen elfáradtunk,
visszafelé a vonaton inkább aludtunk vagy beszélgettünk. Kivéve a kicsiket. Ők akkor is rohangáltak, hangoskodtak.
Nyolc óra felé értünk Dévaványára. Volt élménybeszámoló
mikor hazaértünk! Köszönjük tanárainknak és Andrea néninek,
hogy elvittek minket. Remek nap volt!
Bányai Dzsesszika 7.o.
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KÖSZÖNET ÉS DICSÉRET
Nagyon megörültem, mikor meghívót kaptam a városi
anyáknapi ünnepségre. Már a szépen szerkesztett meghívó is tetszett, rajta egy idézet egyik kedvenc írómtól, Jókai
Mórtól: „Csodálatos az, amit egy nő megbír! – Egy nő, aki
anya; - egy anya, aki szeret.” Az ünnepségre a művelődési
házban, 2015. május 2-án délután került sor. Mikor beléptem
az ajtón kellemes meglepetésben volt részem. A többi édesanyához és nagymamához hasonlóan, a szereplő gyerekektől
kis gyöngyvirágcsokrot és egy szép, igaz megállapítást tartalmazó könyvjelzőt kaptam: „Ha anya vagy sohasem maradsz
igazán egyedül a gondolataidban. Egy anya mindig kétszer
gondolkodik: egyszer önmagáért, másodszor a gyermekéért.” (Sophia Loren). Az ünnepi köszöntőt, a szívhez szóló
szeretetteljes szavakat Valánszki Róbert polgármester úrtól
hallhattuk, majd a nagycsoportos óvodások kedves műsora
következett. Azután a művészeti iskola tanulói által bemutatott társastánc számokat csodálhattuk, majd gyönyörködhettünk énekben, versben, hangszeres zenében is. Külön öröm
volt számomra, hogy egykori tanítványom, Csatári Fanni volt
a vendég előadó, aki csodálatosan szép hangjával, az alkalomhoz illő énekszámokkal valósággal elvarázsolt bennünket. Kívánok neki további szép sikereket, s minél többször
hallhassuk Dévaványán is! Köszönöm ezt a csodás délutánt,
dicséret érte a szereplőknek, a szervezőknek!
Váradi Andrásné

KÖSZÖNET

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Köszönetet szeretnék mondani a Dévaványai rendőrségHa családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsérnek, Dévaványa és Ecsegfalva polgárőrségének, a Rex biz- tették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
tonsági szolgálatnak, Pataki Balázsnak, Cserhát MentőkuAlapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot
tyás Egyesületnek, Békés Megyei Katasztrófavédelemnek, azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Körös Mentőcsoportnak, a dévaványai közmunkásoknak,
Járási mentőcsoportoknak: Körös-Kondor, Titán és Vidra
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Járási Mentőcsoport minden tagjának, akik részt vettek id.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Rivnák Sándor keresésében április 26-án és 27-én.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
A Rivnák család

TÉDE HÍREK!
2015. június 13-án EBÉDET szervez az egyesület vezetősége, melyre minden tagot szeretettel várunk.
GYÜLEKEZÉS: 12 ÓRA.
Menü: szabad szedéses csülökpörkölt burgonyával,
savanyúság, sütemény.
Tombola, élőzene.
Belépődíj: 1.000 Ft
Jelentkezni:
KOZMA BÁLINTNÉ
TÓTH JÁNOSNÉ
Tel.:483-742
Tel.:483-181
Tombola felajánlást szívesen fogadunk.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A VEZETŐSÉG!

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

•••••
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Dévaványai Szociális Szövetkezet
Továbbra is vállaljuk: alkalmi kertrendbetétel, rendszeres kertgondozás,
parlagfű elleni védekezés, bozótirtás, fűnyírás, favágás, ágaprítás, kerítés
készítés, festés, javítás, ház körüli kisebb kőműves munkák, járdakészítés, meszelés, takarítás, veteményezés, növények, fák ültetése, stb.

Áraink:
Kézi szerszámmal végzendő tevékenység esetén 500 Ft/óra.
Gépi szerszámmal végzendő tevékenység esetén 1500 Ft/óra.
Továbbra is a lakosság figyelmébe ajánljuk az általunk
gyártott betonelem termékeket:
- 40x40x10 cm gyephézagos betonelemek 400 Ft/db
- 40x60x10 cm gyephézagos betonelemek 600 Ft/db
- 40x40x5 cm mederlap 400 Ft/db
- szegélykő 400 Ft/db
- betonoszlop 1600 Ft/db.
Ezen termékek megtekinthetők, illetve megvásárolhatók a Közös
Önkormányzati Hivatal udvarán (5510 Dévaványa Hősök tere 1.).
A kerti munkák elvégzésére a Dévaványai Szociális Szövetkezet képzett
munkatársai állnak szíves rendelkezésükre.

Bővebb felvilágosítás: +36/70-534-5839
RENDEZVÉNYEK, LÁTNIVALÓK A RÉHELYI
LÁTOGATÓKÖZPONTBAN (JÚNIUS –JÚLIUS)

Felhívás

2015. 06. 15-ig látható kiállítás: A népi orvoslás hazánkban
/ Dr. Babulka Péter kiállítása/.
Régi, népi gyógyászati szokások, hiedelmek és „varázsfüvek” bemutatása.

2015-ben hatodik alkalommal,
július 10-12-én
kerül megrendezésre a

Dévaványaiak Világtalálkozója.
Kérjük a dévaványáról elszármazottakat,
illetve kérünk mindenkit, akinek tudomása van
olyan Dévaványáról elszármazott személyről, aki szívesen részt venne a találkozón, nevét, címét, e-mail
címét juttassa el a Ladányi Mihály Könyvtárba!

Azoknak is kérjük jelentkezését, akik az előző
találkozón részt vettek!
Mindenkinek jelentkeznie kell újra!

Jelentkezni lehet:
a könyvtár facebook oldalán, telefonon: 66/585-090
e-mail-en: konyvtar@devavanya.hu,
postacím: DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár
5510 Dévaványa, Árpád u. 20.

2015. 06. 01-30. „ Titokzatos süntörténetek” c. vándorkiállítás. Válogatás a Vadonleső Program által meghirdetett képregény-és meseíró pályázat díjazott munkáiból.
2015. 06.06. Barnabás Nap 10 órától
„Illatvarázs” gyógy-és fűszernövény kerttel való ismerkedés,
gyakorlati bemutató, kézműves foglalkozás, teakóstolás, vetélkedő. A program min. 8 fő esetén kerül megrendezésre, így
várjuk az előzetes bejelentkezéseket.
Programdíj: 500,- Ft/fő, 400,- Ft/fő.
2015. 06. 20. „Mágikus éjszaka”- Múzeumok Éjszakája,
Magyar Nemzeti Parkok Hete programsorozat része. Kezdési
idő: 19.30. Előadás az év legrövidebb éjszakájához kapcsolódó babonákról, hiedelmekről, népszokásokról, kézműves
foglalkozás, jóslás. Büfé üzemel.
Programdíj: 500,- Ft/fő, 400,- Ft/fő.
2015. 07. 06-11. A X. Természetvédelmi tábor várja lakóit!
Tábori program szakemberek irányításával. Részvételi díj:
26.000,- Ft/fő. Érdeklődni lehet a 06/30/445-2409-es vagy
06/66/483-083-as telefonon. Részletes programleírás a nemzeti park honlapján olvasható. /www.kmnp.hu/
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KEDVES MINDENKI!

VÁRFÜRDŐ FUTÁS

A Dévaványai Sportegyesület és a jóga szakosztály
Május 2-án a DSE úszó szakosztálya a VII.
szervezésében Nőijóga minitanfolyam kerül megren- Várfürdő futáson vett részt Gyulán.
dezésre városunkban.
Helyszín: művelődési ház
Időpont: 2015.07.04. 11-15 óráig
Téma: Hold és nőiség, gyakorlással egybekötött kötetlen beszélgetés a holdról és annak nőkre – nőiségre
gyakorolt hatásairól.
A tanfolyamot vezeti: Juhász Sarolta, Hatha Jóga
oktató, Nőijóga oktató, Kismamajóga oktató, Gyerekjóga oktató, Fejlesztő pedagógus, OKJ-s Sportedző
(Budapest, Mandala Jógastúdiók)
Amit feltétlen hozz magaddal: jógaszőnyeg vagy polifoam, pléd, egy kis elemózsia gyakorlás utánra smile
A tanfolyam ingyenes!
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

7 km, 134 induló
20. Kovács Bence 00:31:31
32. Juhász Erik 00:33:52
33. Papp Viktor 00:34:00
71. Kovács Ágnes 00:42:31
72. Juhász Evelin 00:42:32
21 km, 198 induló
115. Kazai Lukács 01:51:45
42 km, 46 induló
8. Nagy Ádám, 03:33:24
10. Knap István 03:35:13
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Nagy Ádám

KOMÁROMBAN JÁRTUNK
ÉRETTSÉGI SZAKMUNKÁSOK SZÁMÁRA
NAPPALI RENDSZERBEN (21 éves korig) 2 ÉV ALATT
Az érettségire felkészítő képzés szakma- és szakmacsoport
független, az OKJ bármely területén iskola-rendszerű képzésben szerzett szakiskolai végzettséggel lehet rá jelentkezni.
A diákok 2017. május-júniusban érettségi vizsgát tesznek.
Kezdés: 2015. szeptember 1.
Tantárgyak:
• matematika
• magyar nyelv és irodalom
• történelem
• társadalomismeret
• idegen nyelv (angol vagy német)
• informatika
A kétéves képzés végeztével négy közismereti tárgyból
kell kötelezően érettségi vizsgát tenni. Amennyiben a tanuló
a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett, államilag elismert
szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai
érettségi vizsgának kell elismerni.
Jelentkezés a képzésre és további információ:
• személyesen munkanapokon 10-14 óra között az iskolában,
• telefonon: 20/293-31-63 (Tóth Erika intézményvezető
helyettesnél),
• e-mailben: a devavanya@tiszakalman.hu címen.

Az idei Kazinczy anyanyelvi verseny témája: Jókai Mór élete és munkássága, valamint Dévaványa
szerepe az 1848-49-es szabadságharcban.
Ha Jókai, akkor Komárom. Hová is mehetnének
a győztes csapatok, mint az író szülővárosába, ahol
sajnos csupán egyetlen szobor emlékeztet a nagy
„mesemondóra”, mert szülőháza Észak-Komáromban van. A városnak ez a része ma Szlovákia területéhez tartozik.
Mégsem utaztunk olyan sokat hiába. A komáromi
Monostori Erődben olyan élményekben volt részünk,
amelyet mindenkinek ajánlunk. Az erőd egyedülálló példája a közép-európai katonai építészetnek. 70
hektáron terül el, közel 100000 m2 a belső udvar és
32000 m2 fedett, zömében földdel borított épületegyüttes. Helyet kaptak benne többek között tiszti és
legénységi szállók, istállók és lőterem is. Ez utóbbi
azért különleges, mert itt egyetlen lövés sem dördült el
soha! A falakra festett katonai ábrák segítségével oktatták ugyanis a katonákat a helyes célzásra és a fegyver karbantartására. Ezek az ábrák a mai napig eredeti
formájukban láthatók.
A kazamatákban kizárólag harci állapotban állomásozott a legénység, békeidőben csupán az őrszolgálat
ellenőrizte. A kb. 1,5 km hosszú földalatti rendszer
legsötétebb részein mi is átvonultunk sikoltozva, nevetve, zseblámpa híján telefonjainkkal világítva meg
az utat a vaksötétben.
A tárlatvezetés után az erőd előtt piros városnéző
kisvonat várt ránk és átvitt bennünket a Duna-hídon
Észak-Komáromba. Itt a Klapka téren a Városháza
tornyában pontban 14 órakor kinyílt egy ablak és huszárlegénynek öltöztetett bábu a Klapka indulót trombitálta.
A kisvonat hozott vissza bennünket „külföldről”, hiszen a híd közepén tábla jelzi, hogy ez a rész már Szlovákia. Hazánkba visszatérve ajándékokat vásároltunk
szeretteinknek, majd hazaindultunk.
Élményekben gazdag program volt. Köszönjük,
hogy részesei lehettünk.
Köszönjük a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjtemény munkatársainak és a Dévaványai Múzeumbarátok Körének segítségét, támogatását. Külön köszönet Sándor Tündikének a program egyeztetéséért és
Kovács Jánosnak, aki a hosszú úton sofőrünk volt.
A kirándulók nevében: Pesztránszki Ferencné
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SZÍNHÁZ!!!

MINISZTERI ELISMERÉS

A 2015/2016-os évadban is van lehetőség színházlátogatásra a
Békés Megyei Jókai Színházba.

Czifrák Gábornak, a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság terület felügyelőjének, a dévaványai
Túzokvédelmi Állomáson és Mintaterületen végzett
kiemelkedő munkája, fejlesztési projektek, továbbá a Körösvölgyi Állatpark megvalósítása, működtetése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, Dr. Fazekas Sándor miniszter,
miniszteri elismerő oklevelet adományozott.

A Katona bérlet előadásai:
- Shakespeare: Tévedések vígjátéka
- Darvas-Varró: Hamvai-Rejtő: Vesztegzár a Grand Hotelben
- Katona József: Bánk bán
- Szép Ernő: Lila ákác
– + egy előadás amit 8 darab közül választhat a csoport
Bérlet árak:
Nyugdíjas:

Felnőtt teljes árú:

I. helyár: 6500 Ft
II. helyár: 5500 Ft
III. helyár: 4500 Ft

I. helyár: 11000 Ft
II. helyár: 9500 Ft
III. helyár 7600 Ft

A felnőtt teljesárú bérletre létszámtól függően 10 ill. 20 %
csoportos kedvezmény jár.
A Katona bérlet előadásai csütörtöki napra esnek, indulás
17.30-kor, a busz több helyszínen veszi fel a színházba menőket.
A bérlet igényeknek és a bérletek árának fizetési
határideje: 2015. június 18.
Varga Istvánné
Tel.: 06/70-943-9001 ill. 484-275 (esti órákban)

Czifrák Gábor 1976. október 17-én született Békéscsabán,
gyermekkorát Újkígyóson töltötte. Középiskolai tanulmányait a gyulai Mohácsy Mátyás Kertészeti Technikumban
végezte, ahol dísznövénykertész és általános kertész technikus végzettséget szerzett.
2000-ben szerzett agrármérnöki diplomát a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőtúri Karán. Pályáját
egy magánvállalkozásnál kezdte, majd 2006-ban lett a
KMNPI dévaványai Túzokvédelmi Állomás vezetője.
Emellett természetvédelmi őrként dolgozik.
„Gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy ezen az
európai hírű Túzokvédelmi Állomáson dolgozhatok a
Közép-Európában egyedülálló, kihalás szélén álló faj védelme érdekében. A túzok mellett más fajok, például a
parlagi sasok védelmével is lehetőségem nyílt foglalkozni.
Szerencsés embernek mondhatom magam, mert a munkám
a hobbim, olyan dologban értem el sikert és elismerést,
amit nagyon szívesen végzek” – mondta Czifrák Gábor.
Szívből gratulálunk és további egészségben és sikerekben gazdag munkavégzést kívánunk!

A KALAND HÁZHOZ JÖN!
A városi természetet bemutató programsorozat a Magyar Természettudományi Múzeum szervezésében
Időpont: Június 5. péntek, 10 – 16 óráig
Helyszín: Dévaványa – DÁMK Művelődési Ház (parkoló)
„A kaland házhoz jön” országjáró projektünk keretében egy
szemléletformáló kampányt valósítunk meg, amelyben gyerekek, kamaszok, családok számára befogadható módon hozzáférhetővé és megismerhetővé válnak közvetlen élő környezetünk
értékei, tudatosul ezek fenntartásának fontossága.
A roadshow kiemelt egysége egy egyedileg berendezett
kamion és felszerelése; a járművet a múzeumban működő

foglalkoztató termek alapján mobil természetbúvár-teremnek
rendezzük be.
Az interaktív ismeretterjesztő programok kellékei: kézbe
adható preparátumok (pl. a településeken élő madarak, emlősök
kitömött példányai); rovardobozok (lakásban, kertben élő rovarok); nagyítóval és mikroszkóppal vizsgálható rovarok, életnyomok; ismeretterjesztő poszterek, számítógéppel használható
interaktív határozókulcsok, állathangok; határozó könyvek; kivetítővel ellátott mikroszkóp, nagyítók, nagyítópoharak.
Nyomozójátékok a kamionban: Életnyomozó, Nyomkövető, Ki lakik itt?, Hányféle katica?
Társasjátékok, memóriajátékok, kirakó és kártyajátékok:
Virág-termés dominó, Erdő-mező ehető növényei, és még sok
minden más!
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TISZTELT OLVASÓ!
Tájékoztatni szeretném, hogy a
MAGYAR
NÉPRAJZI
TÁRSASÁG felhívására pályázatot adott be
L. Papp Zsigmondné (Marcsa Lenke).
Örömömet szeretném Önnel megosztani, a dicsérő OKLEVÉL szerint:
L. Papp Zsigmondné
(Marcsa Lenke)
„Visszaemlékezés
1920 - napjainkig”
című egyéni pályamunkáját a zsűri
nagyon jónak minősítette és a Néprajzi
Múzeum Etnológiai Archívumában elhelyezte.
Budapest, 2015. május 9.
Dr. Kemecsi Lajos sk.
A Magyar Néprajzi Társaság Főtitkára
és a Néprajzi Múzeum Főigazgatója
Dr. Paál Zsuzsanna sk.
a Magyar Néprajzi Társaság Önkéntes
Gyűjtő Szakosztályának Elnöke

Röviden szeretnék idézni az értékelő lapon leírtakból:
„A pályamunka egy 1920-ban született
dévaványai asszony: L. Papp Zsigmondné
sz. Marcsa Lenke írása. A parasztcsaládból származó asszony, aki tehetségének,
elhatározásának és kitartó szorgalmának
köszönhetően felnőttként érettségizett,
továbbtanult és óvónő lett – életpályája
példa arra, hogy a XX. századi gazdasági, társadalmi, politikai változások milyen
élethelyzeteket hoztak egy tanyán élő nő
életébe.
A személyes életsors bemutatásán keresztül kibontakozik, hogy az elmúlt 80100 év milyen alapvető átalakulást hozott
a nők iskoláztatásában, munkavállalásában, a családi munkamegosztásban, az
értékrendben.
Az írás különösen értékes részei kelengyéjének részletes bemutatása, vagy amikor áttekintést ad egy tanyasi asszony feladatairól,
tennivalóiról a családi munkamegosztáson
belül a hét napjainak bontásában, illetve évszakok szerint.
Értékes fejezete a pályamunkának, ahol a
Dévaványára az 1950-es években politikai

okokból kitelepítettekről, a helybelieknek a
velük való kapcsolatairól ír.
Nagyon szépen, élvezetes stílusban készült pályamunka, olykor egy- egy szóval,
félmondattal, jól választott hasonlattal,
szólással sikerül visszaadnia, hogy néhány generáció alatt, hogyan változott
meg az értékrend, alakultak át a nőkkel
kapcsolatos elvárások.”
Javaslatot, tanácsokat írnak még le a pályázónak: „Ha kedvvel és jó egészséggel
bírja …, még bővebben írna gyermek- és
ifjú koráról..., a nagymamával való kapcsolatáról …”
Köszönet illeti Mészár Anett önkormányzati dolgozót, aki példaértékű tettrekészséget tanúsított a néprajzi gyűjtőpályázati munkával kapcsolatban és egyéb
munkakapcsolataink során is.
Lenke néninek kívánunk erőt, egészséget, jó kedvet a további életéhez és munkavégzéséhez.
Törőcsik Mária
a Békés megyei
Honismereti Baráti Kör tagja

Magyar szürke marha
pörköltfőző verseny az
Autós csárdánál

Motoros nap felvonulással
Programok:

Időpont: 2015. augusztus 15. szombat, 9 óra
A főzésen való részvétel feltételei:
- nevezési díj: 20.000 Ft, amely tartalmaz: 10 kg marhahúst,
kenyeret, evőeszközt, főzőhelyet asztallal, székkel
- tűzifáról vagy gázégőről és fűszerekről mindenki maga
gondoskodik
- az első három helyezett díjazásban részesül, amelyről
3 tagú zsűri dönt. A versenyzők közt egy Bulgáriai hét
éjszakás nyaralás kerül kisorsolásra két személyre. Indulás Kecskemétről Burgasba, onnan tovább taxival Ravda
városába, mely Burgastól 30 km-re fekszik. Ott lehet elfoglalni a két személyes apartmant. (A szálláshely közvetlenül a tengerpart mellett található.) A nyeremény az utazást és a szállást foglalja magába, az étkezésről mindenki
maga gondoskodik.

Gyermekprogramok: légvár, arcfestés, kézműves foglalkozás, vattacukor, fagyi, jégkrém, és még sok minden más.

Motoros programok:
- motoros felvonulás Dévaványán,
- keressük a legöregebb motorost, a legfiatalabb motorost,
a legérdekesebb motort és a legszebb motort. A kiválasztottak zsűrizve lesznek és díjazásban részesülnek.
A kedves vendégeinket hűtött italokkal, sült kolbásszal,
marha pörkölttel, és jó zenékkel várjuk hajnal 5 óráig!

A végleges programok még egyeztetés alatt állnak.

Nevezés és bővebb információ Bere Ferencnél 06-30/434-73-70-es telefonszámon vagy személyesen
az Autós Csárdánál (Dévaványa Sport u. 1.) Nevezési határidő: 2015. augusztus 12. (szerda)

Mindenkit szeretettel várunk!
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MÚZEUMKERTI EST
Idén ismét megrendezésre került a
Múzeumkerti Est a SÁ-RI program
keretein belül. Ezen a szép napos délutánon Berecz András ének és mesemondó
szórakoztatta a múzeumba látogatókat. A
vidám történeteket hallva, kacagástól volt
hangos a múzeum udvara.

Majd a Belencéres Néptáncegyüttes
kamaracsoportjának műsora következett. A néptáncosok Békés megyei táncokat adtak elő, melyhez a kíséretet az
Ahhozképest Népzenei Együttes szolgáltatta. Minden fellépőnek köszönjük a részvételt és a színes, szórakoztató délutánt.
Az est további részében a múzeumpártolókat vendégül láttuk marhapörkölttel és
finom süteményekkel. Köszönjük a Hagyományőrző Nők Egyesületének segítségét a vacsora osztásánál.

A zenét szolgáltatta és a jó hangulatról
gondoskodott Bak Krisztián.
Az este zárásaként sok szép tombolatárgyat osztottunk szét, melyeket helyi
vállakozásoktól és a múzeumkerti esten
résztvevőktől kaptunk!
Mindenki részesült vigaszdíjban is aki
nem nyert a tombolahúzáson: Mile Magdolna pergeltcukorból készített parasztházikóját kóstolhattuk meg. Köszönjük!
Támogatók: Bak Krisztián, Frézia virágüzlet, Papp Tibor, Papp Ildikó, Sántha
Gyuláné, Diós Imréné, Varga Istvánné,
Tóth Istvánné, Berta Istvánné, Kovács Károlyné, Horváth István, Jenei Márta, Balogh Sándorné, Kanó Józsefné, dr. Nagy
Lászlóné, Kovács Istvánné, Elek Sándorné, Fésűs Lászlóné, Hajdu Kálmánné, Ambrus Mihályné, Baloghné Berényi
Erzsébet, Balogh Gyula, Váradi Andrásné, Elek Lajosné, Szűcs Ferencné, Petri
László, Szilágyi József, Szilágyi Józsefné,
Purgel Mihály, Purgel Mihályné, Laskai
Tibor, Laskai Tiborné, Borbíró Mihályné,
Diósné Ambrus Erzsébet, Hétszínvirág
Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért,
Farmasi Gyuláné, Váradiné Bereczki Ilona, Tóbiás Gábor, Tóbiás Gáborné, Németi József, Süle László, Süle Lászlóné,
Moldván Jánosné, Vargáné Molnár Tünde,
Mile Lajos, Mile Lajosné, Bakné Ungi Ildikó, Csala Károlyné, Vass Ilona, Pappné
Kulcsár Ilona, Bogya Gáborné, Bukva Jánosné, Vasas Tibor, Vasas Tiborné, Kazai
Mihályné, Csekő Andrásné, Csontos Gyula, Csontos Gyuláné, Kozma Bálint, Kozma Bálintné, Tóth Ferencné, Gyányi Irén,
Hugyák Lajosné, Borsós Zoltán, Borsós
Zoltánné, Tóth Lajosné, Szabó Gyuláné,

Májusi SÁ-RI
Ebben a hónapban is nagy sikerrel zajlott
a kézműveshét a múzeumban. A foglalkozásokat ráhangolódás előzte meg: májusi
néphagyományok, szokások, pünkösdi ünnepek témakörben. A hét folyamán nemcsak
kézműveskedhettek a gyerekek, hanem betekintést nyerhettek a pergelt cukor készítés rejtelmeibe, illetve kész pergelt cukrot
díszíthettek szép színes cukormázzal. Ebben
segítségünkre volt Mile Magdolna, aki fáradhatatlan munkával rengeteg díszíteni való
pergelt cukrot készített a gyerekeknek. A kovácsmesterséggel is ismerkedhettek a héten
az osztályok, hiszen Kónya András szívesen
látta műhelyébe a gyerekeket, ahol nyílhegyet készíthettek. Mindenki kipróbálhatta

Gyányi Imre, Nagy Erzsébet, Tomasovszky Sándor, Janó Istvánné, Szitás Albertné,
Csatári Istvánné.

Köszönet mindenkinek, aki az est sikeréhez segítségével, munkájával hozzájárult - a szereplőknek, a múzeumbarátok
tagjainak, vezetőségének, a DÁMK karbantartóinak és a múzeum dolgozóinak
-valamint részvételével támogatta a múzeumbarátok körét. Reméljük mindenki
nagyon jól érezte magát.
Kis Anikó

ÚSZÓTANFOLYAM!

milyen ütni
a vasat, amikor
meleg.
Nagyon szépen
köszönjük neki.
A hét zárása képpen Mahovics Tamás
néptáncpedagógus fergeteges táncházzal
örvendeztette meg a gyermekeket és a pedagógusokat egyaránt, köszönjük szépen. Szeretném megköszönni az osztályoknak, hogy
ellátogattak hozzánk és reméljük jól érezték
magukat. Köszönöm a múzeum dolgozóinak
fáradhatatlan munkájukat.
Sándor Tünde
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KEZDŐK ÉS HALADÓK RÉSZÉRE.
A TANFOLYAM KEZDETE:
JÚNIUS 22. 8 ÓRA.
A TANFOLYAM IDŐTARTAMA:
JÚNIUS 22. – JÚLIUS 3.
JELENTKEZÉS TELEFONON:
+36 20 551 4868,
VAGY A KEZDÉS NAPJÁN
A HELYSZÍNEN.
NAGY ÁDÁM TESTNEVELŐ-EDZŐ

LABDARÚGÁS
Folytatódott a Megye I - es tavaszi
szezon, ami sajnos továbbra is a DSE
vesszőfutásáról szól. A csapat teljesen
árnyéka az őszi önmagának. Semmi
sem jön össze, és a szerencsével is
igen hadilábon áll az együttes. A kiesés
nem fenyegeti a csapatot, független a
hátralévő két mérkőzés eredményétől.
Végül is a jelenlegi 11. helyezés nem
mondható rossznak egy újonc csapattól. Jelenleg ez a realitás, egy teljesen
amatőr klubtól. A játékosokat és az
edzőt, így is csak dicséret illeti, hisz
jelenleg a DSE történetében, a megye
első osztályában a legjobb helyezést
jelentő helyen állnak. Bízunk benne,
hogy ez így is marad a hátralévő két
fordulóban.

DÉVAVÁNYA – SZARVAS
1-2 (0-0)
Dévaványa: 250 néző V.: Szűcs Zs.
Dévaványa: Krisán K., Szalai B.,
Bakó B., Séllei L., Furka Zs., Czakó I.,
Somogyi T., Adamecz I., Kovács F. (Kálai B.), Molnár J., (Diós K.), Juhász D.
Gólszerző: Adamecz I.
Edző: Tagai Attila - Ezért a vereségért is keményen megdolgoztunk
a jobb erőkből álló Szarvas ellen.
Sajnáljuk közönségünket, akiket nem
tudtuk győzelemmel megörvendeztetni,
pedig végig biztattak bennünket.
Jók: Adamecz I., Kovács F., Juhász D.
A mérkőzés nagy iramban kezdődött
és már az első pillanatokban látszott,
hogy csapatunk „felveszi a kesztyűt”.
Az első helyzet a vendégek előtt adódott, de szerencsére a lövés célt tévesztett. A félidő közepén két nagy helyzetünk volt szögletből mindkétszer az
üresen maradó Furka Zs. fejelhetett,
de először pár centit tévesztett, majd a
kapus megfogta a fejest. A félidő vége
felé egy nagy védést mutatott be kapusunk, amikor egy jó 25m-es bombát
szedett ki a bal felsőből. A 43. percben
a meccs helyzetét hagyta ki a vendég
jobb szélső egy balról betett labdát
3m-ről az üres kapu mellé fejelte. A
második félidő kezdetén nagy iramot
diktált csapatunk és gyorsan 3 ziccert
alakítottunk ki, amiből a vezetést is
megszereztük. Molnár J. adott nagy
labdát Adamecz I.-nak, aki higgadtan
a bal ötös sarkáról a hosszúba tekert. A
kapott gól megfogta a vendégeket, és
pár perc múlva Adamecz I. ugratta ki
a jobb oldalon Juhász D.-t, aki a védőt
lefutva a kapussal szemben állva óriási
helyzetet hagyott ki, vagy mondhatjuk
a vendégek kapusa nagyot védet bal
sarokkal. A félidő közepétől viszont a
szarvasi nyomás egyre nőt a kapunkra,
és egy szerencsés-véleményes büntetőt
kaptak, amit értékesítettek is. Sajnos
az egyenlítő gól minket fogott meg,
aminek a második szarvasi gól lett az
eredménye. Egy jobboldali beadást a
hosszú oldalon egyedül álló középpá-

lyást talált meg, aki védhetetlenül fejelt a jobb felsőbe. Összességében egy
döntetlenszagú meccsen nem érdemeltünk vereséget semmiképpen, sőt 1-0nál egy jobb mentális állapotban lévő
DSE eldöntötte volna a meccset.

MEZŐKOVÁCSHÁZA –
DÉVAVÁNYA 1-0 (0-0)
Mezőkovácsháza: 120 néző V.: Benyovszki Z.
Dévaványa: Krisán K., Szalai B.,
(Ernyes R.), Bakó B., Séllei L., Furka
Zs., Czakó I., Somogyi T., (Diós K.),
Adamecz I., Kovács F., (Kéki Cs.),
Molnár J., Juhász D.
Edző: Tagai Attila - Jó játékvezetés
mellett, megérdemelt hazai győzelem
született. Hetek óta tendencia, hogy
támadásban impotensek vagyunk,
ugyanakkor védekezésben minimum
mindig benne van egy gól a játékunkban.
Jók: Bakó B., Juhász D., Adamecz I.
Hiába alakított ki a csapat számtalan
helyzetet, egy szerencsétlen öngól eldöntötte a mérkőzés sorsát.
Összességében újra bebizonyosodott, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk a jobbnál is jobb helyzetekből
betalálni, teljes tanácstalanság jellemzi
a támadásainkat. A mentális tartásunkra jellemző, hogy az egyetlen kapott
góltól teljesen megroppantunk, és az
addig kontroll alatt tartott meccsen
megfordult a játék képe, és a hazaiak
rutinból behúzták megérdemelten a
három pontot!

DÉVAVÁNYA – GYOMAENDRŐD
4-0 (1-0)
Dévaványa: 250 néző V.: Szelezsán Gy.
Dévaványa: Krisán K., Ungi A.,
(Diós K.), Bakó B., Séllei L., Furka
Zs., (Pálfi J.), Somogyi T., Adamecz I.,
Kéki Cs., Molnár J., (Ernyes R.), Juhász D., Kovács F.
Gólszerzők: Ernyes R. 2, Ungi A.,
Juhász D.
Edző: Tagai Attila - Több heti sikertelenség után a második gólunkat követően már mertünk focizni és szemre
is tetszetős akciókat vezettünk. Győzelmünk még ilyen arányban is megérdemelt.
Jók: Juhász D., Adamecz I., Somogyi T., Kéki Cs., Ernyes R.
A mérkőzés elejétől látszott, hogy
nehéz dolgunk lesz feltörni a „gyomai
reteszt”, mert nem ritkán 9 emberrel
védekezett a vendégcsapat, ennek ellenére az első félidőben 3 nagy helyzetet
sikerült kihagynunk. A 44. percben
megtört a jég, egy jobbról belőtt labdára a balhátvédünk Ungi A. jókor érkezett, és megszerezte a vezetést. A második félidőben aztán kicsit ki jöttek a
vendégek, így sokkal több helye volt
a támadó szekciónknak. Ennek megfelelően sorban jöttek a helyzetek, ami

Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:
1. Kondoros
2. Orosházi R
11. Dévaványa

M
28
28
28

GY
23
18
9

D
4
6
3

V
1
4
16

(110-15)
(62-29)
(34-52)

73 pont
60 pont
30 pont

Az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Dévaványa – Szarvas 1-0 (0-0)
Gólszerző: Gubucz V.
Mezőkovácsháza – Dévaványa 1-4 (1-1)
Gólszerzők: Nyíri A. 2, Papp V., Horváth B.
Dévaványa - Gyomaendrőd 5-1 (4-1)
Gólszerzők: Nyíri A. 2, Gubucz V., Papp V., Séllei D.
Dévaványa – Füzesgyarmat 7-0 (4-0)
Gólszerzők: Kovács Z. 3, Nyíri A. 2, Faragó N., Gubucz V.
Szabadkígyós – Dévaványa 2-0 (0-0)
Az ifjúsági csapat jelenlegi állása a táblázaton:
M GY
D V
8. Dévaványa
28
15
4
9
(91-42)
gólokká is érett. Külön öröm, hogy a
súlyos sérülésből felépült Ernyes Róbert csereként beállva 2 gólt szerzett.

DÉVAVÁNYA – FÜZESGYARMAT
0-1 (0-1)
Dévaványa: 250 néző V.: Gyuga Zs.
Dévaványa: Krisán K., Pálfi J.,
Ungi A., Bakó B., Czakó I., Somogyi
T., (Pelyva Z.), Adamecz I., Kéki Cs.,
Molnár J., (Szalai B.), Juhász D., (Séllei D.), Ernyes R.
Edző: Tagai Attila - Ma se volt gond
a játékunkkal, de mint egész tavasszal,
a szerencsével most is hadilábon állunk. Egyenrangú ellenfelei voltunk a
dobogóra hajtó Füzesgyarmatiaknak.
Jók: Somogyi T., Czakó I., Ernyes
R., Ungi A.
Összességében az első félidőben el
kellett volna döntenünk a meccset,
sajnos a tavaszi tendenciát folytattuk
kihagytuk a helyzeteket, amiért nagy
árat fizettünk! Csapatunk jól játszott
nem látszott a csapatok közötti pontszám és helyezés különbség! Sajnos
egy pontrúgás elég volt a Füzesgyarmati csapatnak, amivel a mérkőzést
eldöntötték. Ismét fájó vereséget szenvedett a Dévaványa csapata.

SZABADKÍGYÓS – DÉVAVÁNYA
5-1 (2-0)
Szabadkígyós: 120 néző V.: Bán J.
Dévaványa: Krisán K., Séllei L.,
(Furka Zs.), Ungi A., Bakó B., Czakó I., Pálfi J., (Diós K.), Somogyi T.,
Adamecz I., Kéki Cs., Juhász D., Kovács F., (Nagy Z.).
Gólszerző: Kéki Cs.
Edző: Tagai Attila - Megérdemelt
hazai győzelem született. Nem bírtuk
a hazaiak veszélyes pontrúgásait levédekezni.
Jó: Kéki Cs.
A mezőnyben nagyon sok párharcot
elveszített a fizikai hátrányban játszó
csapatunk és szinte alig-alig tudtunk
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49 pont

levédekezni a pontrúgásokat, illetve
adtunk 2-3 ajándék gólt a rutinos hazaiaknak. így más eredmény nem is lehetett. A fizikai hátrányunkat a sok fiatal
gyorsabb játékosunknak futással kellett volna ellensúlyozni, ebből azonban nagyon keveset sikerült megvalósítani, a tavalyi bajnok otthonában,
akik az ezüstéremért harcolnak, sokkal
többre nem lehetett számítani. Sajnálatos, hogy 2-1 -es állásnál, 3 percnyi
rövidzárlat elég volt, hogy eldöntse a
mérkőzés sorsát.
Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, látogasson el az
alábbi honlapra: www.devavanyase.
gportal.hu
A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkormányzat, Harmadik Félidő
Söröző, Parola Mihály, Darvasi Sándor, Mideczki Zoltán, Kőszegi János,
Czakó István, Tagai Attila, Dr. Nagy
László, Prokics László, Valach Piroska, Takács Gyula, Váradi Károly, Dékány József, Kiss Károly és családja,
Balogh István, Pervanov Ádám, Fazekas Gyula, Papp Marcell, Feke Tibor,
Papp Sándor, Pengő Imre, Marton Lajos, Nagy Gábor (Kékteve), Vakarcs
Sándor, Papp László, Takács István,
Kovács András, Faragó Zsigmond,
Tóbiás Gábor, Vaszkó Imre, Papp
Zsigmond, Csordás Ferenc, Pálfi János, Furka Lajos, Gyányi Lajos, Mobilimpex Kft. (Zsiványtanya kocsma),
Szilágyi Sándor, Magyar Zsolt, Bartha
Sándor, Takács József, Kéki Gábor,
Nagy János, Tóth Lajos, Kállai Imréné, Kádár Csaba, Erdős Csaba, Gyányi
Norbert, Gyányi Albert, Zeller Sándor,
Pesztránszki Zsigmond, Kiss Endre,
Barna Sándor, Zsila Ferenc, Kisari
Tibor, Gyebnár Mihály, Furka Zsolt,
Tóth Sándor, Vasvári László, Fehér
Mihály, Séllei Róbert.
Adamecz István

SZÜGYIS SPORT SIKEREK

ÚSZÓTANFOLYAM

Nagyszerű sport eredményeket értek el a Szügyi Dániel Református Általános Iskola tanulói a Gyomaendrődön megrendezett
körzeti atlétikai versenyen május 4-én és 5-én.
A körzeti atlétikai csapatbajnokságon a IV. korcsoportos fiúk
(Erdei Gergő, Füredi András, Juhász Péter, Laskovics Dávid,
Nyíri Gyula) II. helyezést értek el.

Úszótanfolyam indul kezdők és haladók részére.

Egyéni összetettben: Nyíri Gyula II. helyezett
Erdei Gergő III. helyezett
Füredi András VI. helyezett
Május 5-én, a körzeti egyéni atlétikai versenyen a
III. korcsoportos lányok küzdelmében:
Kónya Sára
60 m-es síkfutásban II. hely (9.16mp)
600 m-es síkfutásban IV. hely
Salamon Kitti
távolugrásban
IV. hely (344cm)
60 m-es síkfutásban V. hely
III. korcsoportos fiúk versenyében
Füredi András
kislabdahajításban
távolugrásban
600 m-es síkfutásban
60 m-es síkfutásban
Séllei Zalán
kislabdahajításban
Szabó Noé
távolugrásban

III. hely (42.20m)
III. hely (412 cm)
III. hely
IV. hely
IV. hely
VI. hely

IV. korcsoportos lányok versenyében
Bányai Dzsesszika
távolugrásban

I. hely

IV. korcsoportos fiúk versenyében
Erdei Gergő
súlylökésben
távolugrásban
kislabdahajításban
100 m-es síkfutásban
Nyíri Gyula
súlyökésben
távolugrás
Juhász Péter
1500 m-es síkfutás

I. hely (10.50 m)
II. hely (485cm)
II. hely (50.60 m)
III. hely
II. hely (9.20 m)
IV. hely (474cm)
II. hely (5:52.6)

Korosztály: 5-70 éves korig
Helyszín: Dévaványai Strandfürdő
Kezdés: 2015. 06. 29-én 7.45
Befejezés: 2015. 07. 10-én

Jelentkezés a helyszínen, vagy telefonon:

06-70/424-4312

Minden érdeklődőt szeretettel várok!
Kovács János testnevelő

XXIV. PARK KUPA IFJÚSÁGI
SAKKVERSENY, GYULA
Öt korcsoportban 69 versenyző indult a versenyen. Egyesületünket öten képviselték. A legjobb eredményt Fekete
Ágnes érte el, csoportjában a harmadik helyen végzett.
Helyezések
I. korcsoport:
15. Fehér Miklós

V. Korcsoport:
3. Fekete Ágnes

III. korcsoport:
7. Feke Nándor
9. Nagy Endre
10. Vetési István
ORSZÁGOS RAPID KOROSZTÁLYOS
BAJNOKSÁG, HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
Fekete Ágnes a VI. korcsoportos lányok közt a hatodik
helyen végzett.
I. OROSHÁZI SAKK NAP
CSAPATVERSENY

Gratulálunk! További jó eredményeket!

Tíz csapat hét fordulós versenyében végig versenyben
voltunk az első helyért. Az Orosháza elleni 3 : 1 arányú
vereség döntött az aranyéremről.

BIRKÓZÓ HÍREK
Május 22-én Újpesten, Diákolimpián jártunk. Herda Attila a 29
kg-os súlycsoportban I. helyezést ért el. 22-en mérlegeltek ebbe
a súlycsoportba, alsó és felső ágon birkóznak a gyerekek, Attila
az alsó ágba került, ahol a súlycsoport négy legjobbja jött öszsze. Bátran állíthatom, hogy birkózóm élete legnagyobb formáját
hozta. Nagy fölénnyel vert meg mindenkit, pl: a két héttel ezelőtt
megrendezett Magyar Bajnokság döntősét simán 10-0-ra verte.
A döntő már formalitás volt: 10-0! Ezen eredmény összetevője
rendkívül sokrétű, a legfontosabb a rendszeres és kemény edzésmunka, megfelelő edzőpartner, következetes szülői háttér, ezeket
az embereket külön dícséret illeti. Gyermekeimnek sokszor elmondom, hogy a sport igazságos, aki sokat dolgozik, annak meg
kell lenni az eredményének. Attila sikere erőt kell, hogy adjon a
többi jó képességű birkózómnak és a szülőknek is. Gratulálok!

Az élmezőny végeredménye:
1. Orosházi SE 23
2. Dévaványai SE 20,5
Fekete Albert 6,5
Szász János 5
Fekete Ágnes 5
Rácz Imre 4
3. Orosházi SE ifi 16
4. Battonyai SE 14,5

Kovács Zsolt edző
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Fekete Albert

ÓRIÁSI SIKERT ÉRTEK EL
A DÉVAVÁNYAI KAJAKOS FIÚK
Országos
Bajnoki
ezüstérmes kajakosok
Dévaványán. Büszkék
lehetnek Dévaványa lakosai Dékány Gergőre
és Nagy Kristófra. Ők
ketten páros kajakban
nagyon nagy és erős
mezőnyben Országos
bajnoki ezüst érmet szereztek. Gergő és Kristóf kevéssel több,
mint egy éve kajakoznak a KSI Gyomaendrőd szakosztályában
és máris a korosztályuk legjobbjai közé tartoznak. Így elmondhatjuk, hogy Dévaványa két kiváló, tehetséges kajakost adott
Magyarországnak és a fantasztikusan eredményes kajak – kenu
sportnak.
Ha valaki kedvet kapott a kajakozáshoz, szeretettel várjuk
Gyomaendrődön a Kölcsey utca 6. szám alatti vízitelepünkön!

Anyakönyvi hírek
Születések:
Papp Zsigmond és Szűcs Mónika fia Zsigmond, Kónya József és Bakos Anasztázia lánya Kamilla, Jakab Tamás és Kovács Natália fia Tamás Nikolasz, Balogh
Zsigmond és Urbán Eszter lánya Eszter, Földi Tibor és Török
Marianna fia Tibor, Molnár György és Kis Ilona fia György Andor

Halálesetek: Szűcs István 1956
Az elhunytak nevei abban az esetben kerülnek be az
anyakönyvi hírekbe, ha a hozzátartozó jelzi felénk.

§

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
NAPOS ÉS ELŐNEVELT
CSIRKE JEGYEZTETHETŐ!
•••

Érd: Csontos Zsigmond
Dévaványa, Köztársaság u. 24.

Tel.: 06-70/776-4257,
06-70/362-0164

MATEMATIKA ÉS
NÉMET NYELVBŐL
PÓTVIZSGÁRA,
KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE
GYAKORLÁST, FELKÉSZÍTÉST

SZARKA LÁSZLÓNÉ
VARRÓNŐ

(javítások, cipzár csere, stb.)
Varrást vállal! Házhoz is megyek és
megbeszéljük! Hétköznap 17 óra után
és hétvégén egész nap.

Telefon: 06-30/571-47-46

VÁLLALOK, ÁLTALÁNOS
ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK
SZÁMÁRA!
ÉRD.: 06-30/327-0394

Dévaványa, Sarló u. 15.

Családi, összkomfortos ház
(víz, gáz).

ELADÓ!
Érdeklődni: Erkel Ferenc u. 12.

Telefon: 06-30/2739-522

Ácsmunkákat
új tetők készítését, régi tetők javítását,
és egyéb famunkákat vállalok!
Érd: hétköznap 17 óra után, hétvégén
egész nap. Szarka László (Dévaványa)

Tel.: 06-30/975-70-28,
06-30/571-47-46
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Gyógymasszőr

Erdősné Cmarkó Ilona
06-20/402-2458
Svédmasszázs: izomlazító,
fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel,
testtekercseléssel.
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére
Porckorongsérv, gerincferdülés,
csigolyaelcsúszás, egyéb degeneratív
elváltozások, nyaki és deréktáji fájdalmak
enyhítésére, megszűntetésére; gerinc és az
izomzat nyújtására.
A hét minden napján, kora reggeltől a
késői órákban is, előzetes egyeztetéssel,
szeretettel várom!

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

Megemlékezés
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
Sírjára szálljon áldás és nyugalom.”
Fájó szívvel emlékezünk Özv. Kónya Istvánné
Szabó Rózára halálának évfordulóján.
Családja

„B” (személygépkocsi)
„A” (motorkerékpárok)
„M” (segédmotoros-kerékpár)

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzlet után.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-30/565-8786, 06-20/921-6648

Köszönetnyilvánítás
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,

►►NYÁRI INTENZÍV
JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”

A művelődési ház melletti kis épületben (Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 20 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2015. június 12. (péntek) 1700 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Nácsa Imre temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

•

Megemlékezés
„Az idő múlik, a fájdalom nő,
Nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírodra hiába viszünk virágot,
Veled temettük el az egész világot.”

Fájó szívvel emlékezünk Kecse Sándor
halálának 15. évfordulójára.

Szerető felesége, keresztlánya Tünde és gyerekei
Szandika és Ákos, párja Gábor

„Elcsitul a szív mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Szűcs István temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

A gyászoló család

Gránit, márvány, műkő síremlékek

Megemlékezés
„Nem integet többé fáradt kezed.
Nem dobog már értünk jóságos szived.
Számunkra te sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

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.

Fájó szívvel emlékezünk Purgel Lajosné Szalai Katalinra
halálának 10. évfordulóján.

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

INGATLANKÖZVETÍTÉS - HITELÜGYINTÉZÉS
Lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉDTŐL A HIT ELIG! HITELKÖZVETÍTÉS BÁRMILYEN LAKÁS CÉLRA ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA.
TELJES BANKI ÜGYINTÉZÉS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN!!! RÉGEBBI , ROSSZ
KAMATOZÁSÚ HITELEK KIVÁLTÁSA KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL. ÚJ!!! ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK, ÚJ ÉS HASZNÁLT LAKÁS, CSALÁDI HÁZ VÁSÁRLÁSRA, KORSZERŰSÍTÉSRE JELENTŐS KAMATKEDVEZMÉNYEKKEL, MÓDOSULT, KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL!
LAKÁSHITELEK... MOST AZ INDULÓ BANKI KÖLTSÉGEK ÉS A KÖZJEGYZŐI
DÍJ TELJES ELENGEDÉSÉVEL!!!
A HITELÜGYINTÉZÉS NÁLAM INGYENES!

ELADÓ CSALÁDI HÁZAK DÉVAVÁNYÁN: /irányárak/

2 szoba összkomfort, 2 kazános közp. fütéses ház a Körösladányi úton,
6,5 mó Ft.
3 szoba, teljes komfort, SZÁRAZ vályogház, közp. fűtés, a Szeghalmi úton
4,8 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, vegyes fal, gázkonvektoros, a Ságvári út elején
4,5 mó Ft.
2 szobás, tégla alapon épült, teljes komfortos, szép vályogház, a Széles úton
2,9 mó Ft.
2,5 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, nagy gazd. épületek, a Bánomkert úton
5 mó Ft.
3 szoba+hall, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, az Eötvös úton
8 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos ház /2 db. gázkonvektor/, a Széchenyi út közepén
1,1 mó Ft.
2 szobás, központi fűtéses, teljes komfortos téglaház, a Körösladányi út közepén
2,5 mó Ft.
2 generációnak is alkalmas, tetőtér beépítéses ház, 2 kazános fűtés, a Hunyadi úton
14,7 mó Ft.
2 szoba+nappali, teljes komfort, gázkazános közp. fűtés, új radiátorok, a Szeghalmi úton 4,5 mó Ft.
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, blokktégla ház, gázkonv., az Árpád út közepén
4,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, tégla építésű ház /3 db gázkonvektor/, a Tompa úton
3,2 mó Ft.
3 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a Szeghalmi út közepén
5 mó Ft.
3 szoba+ebédlő, teljes komfort, 2 kazános fűtés, melléképület, a Jéggyár úton
9,4 mó Ft.
3 szoba+nappali, 2 kazános központi fűtéssel, teljes komfort, melléképület, a Zrinyi úton 10 mó Ft.
2 szobás téglaház, teljes komfortos, 3 db gázkonv., gazd. épületek, a Kisujszállási úton 3,8 mó Ft.
2,5 szobás, teljes komfortos, felújított ház, 2 kazános közp. fűtéssel, a Zrinyi úton
6,8 mó Ft.
2 szobás, km. téglaház, hőszigetelt, teljes komfort, gázkonvektoros, a Damjanich úton 4,5 mó Ft.
2 szobás, tégla alapon, vegyes fallal épült, jó állapotú, konvektoros ház, a Kígyó úton 3,2 mó Ft.
2 szoba+ebédlő, közp. fűtés, teljes komfort, tégla melléképület, a Szérűskert út elején 6,2 mó Ft.
2 szoba, teljes komfort, közp. fűtés, kistégla falazat, tégla melléképület, a Sarló úton
5 mó Ft.
Lebontásra való vályogházház, 991 m2 szabályos telekkel, a Zrínyi út közepén
400.000 Ft.
2 szoba+nappali, teljes komfortos ház /gázkonvektoros/, a Deák F. út közepén
5 mó Ft.
2,5 szobás, teljes komfortos ház, azonnal költözhetően, a Köleshalmi úton
5 mó Ft.
3 szobás, teljes komfortos ház, gáz és vegyes fűtéssel, a Rákóczi út elején
4,5 mó Ft.
2 szobás, komfortos, száraz vályogház, konvektoros, gazd. épületekkel, a Szérűskert úton 3 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, felújított ház. kombi kazános közp. fűtéssel, a Kinizsi úton 6,8 mó Ft.

Tisztelt eb tulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Állatorvosi
Kamara határozata alapján az idei évtől a veszettség
elleni védőoltást az állat tartási helyén kell elvégeztetni.
▼▼▼
Az oltás érvényességi ideje egy év. A vakcinázás
megtörténtét az állatorvosnak kötelezően be kell jelentetnie az országos eb nyilvántartási adatbázisba.
Az állategészségügyi hatóság ellenőrizheti az érvényes oltás meglétét ezen nyilvántartás alapján.
▼▼▼
Kérünk minden kutyatulajdonost, hogy időben végeztesse el állatorvosával a kötelező veszettség elleni
védőoltást.
▼▼▼
A 164/2008 (XII.20) FVM rendelet alapján minden
három hónapos kort betöltött eb oltása kötelező. Az
oltatlan eb tulajdonosa 15.000-150.000.-Ft-ig terjedő
élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható.

EGYÉB ELADÓ INGATLANOK:
Gyomaendrődön 2+2 félszobás, erkélyes társas lakás az Okt. 6. ltp.-en

7,5 mó Ft.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: FEKETE ANDRÁS – TELEFON 66/483-464,
VAGY 06/20/3901-464 /BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS/
DÉVAVÁNYA, KÖLESHALMI út 14., E-MAIL: feketeandras44@freemail.hu

Dr. Körömi István
állatorvos

Dr. Zsíros István
állatorvos

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ÁLLATORVOS

Állatpatika: 630-730, 1700-1730

Dr. Zsíros István
06-30/391-46-05
Egész nap hívható!

Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107
A gyomaendrődi orvosi ügyelet 66/386-520-as számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220
Polgárőrség: 06-30/627-1069, E-on hibabejelentő: 06-80/210-310
Mike Géza szülész-nőgyógyász: 56/550-469
Időpontkérés: kedd 10-12 óra között, rendelés: szerda 10-18 óra

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA

Veszettség elleni oltás, kutyák chippezése!
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim
rendelkezésére!

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!

2015. Június 22., 16 óra!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni
a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! Csak
a június 22-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő
után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: július 3.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató
lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.
com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu
Ildikó. Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik:
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/516-1667. Kiadványszerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.
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