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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2016. április 13. napján rendkívüli ülést 

tartott.
Első napirendként döntöttek pályázat benyújtásáról, melynek kereté-

ben a Családsegítő Szolgálat épülete kerülne felújításra. 
Második napirendi pontban ismételten pályázat benyújtásáról döntöt-

tek a képviselők a helyi piac fejlesztése, továbbá agrár-logisztikai köz-
pont létrehozásának érdekében. 

Harmadik napirendi pont keretében hozzájárultak a kizárólagos önkor-
mányzati területű földek vadászati céllal történő haszonbérbe adásához.

A negyedik napirendben elfogadták a KBC Békés Megyei Települések 
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját, 
valamint a 2016. évi üzleti tervét.

Ötödik napirendi pontként döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak 
be turisztikai kerékpárút építésére.

Hatodik napirendi pont keretében úgy döntöttek, hogy a 2016. évi 
nyári szünidei gyermekétkeztetést 2016. június 16. napjától 2016. 
augusztus 31. napjáig 55 munkanapon keresztül biztosítják.

Hetedik napirendben döntöttek arról, hogy a II. számú felnőtt házi-
orvosi körzet praxisjogát átadják Dr. Bálint Anita orvosnak, továbbá a 
II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatait 2016. május 1. napjától 
Dr. Bálint Anita orvos távolléte esetén Dr. Patka Lenke orvos lássa el.

Nyolcadik napirendként a testület hozzájárult ahhoz, hogy a szülé-
szet-nőgyógyászat szakellátás a Strandfürdő és Gyógyászat épületében 
működjön.

Kilencedik napirendben 360.000.- Ft támogatást ítéltek meg a Ványai 
Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány részére tábo-
roztatás céljából.

Tizedik napirendként döntöttek arról, hogy a ravatalozóban lévő iroda-
helyiséget és a bemutatótermet 300.- Ft/m2 /hó+áfa összegért bérbe adják 
a Pietas Kft. részére. 

A képviselő-testület 2016. április 25. napján ismételten rendkívüli 
ülést tartott.

Az ülésen döntést hoztak arról, hogy pályázatot nyújtanak be a helyi 
piac fejlesztésére, korszerűsítésére, fedett árusító hely létesítésére.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Ecsegfalva 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján 
együttes ülést tartott, melyen közösen elfogadták a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását.

A képviselő-testület 2016. április 28. napján megtartotta soron kö-
vetkező ülését.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés kapcsán 
a polgármester a 73/2016.(III.9.) Dv. Kt. határozat vonatkozásában el-
mondta, hogy a Dévaványai Szociális Szövetkezet még 3 évig nem 
szüntethető meg. A 127/2016.(III.31.) Dv. Kt. határozathoz hozzáfűz-
te, hogy a Túréri tónak a lárvamentesítése már megtörtént, 91-92%-os 
hatásfokkal zárult.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és a polgármes-
ternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések el-
fogadását követően első napirendi pontként a 2015. évi költségvetési 
ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés került elfogadásra.

Második napirendben megalkották a 2015. évi zárszámadásról szó-
ló 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendeletet, valamint jóváhagyták a 
2015. évi maradványt.

Harmadik napirendi pontban került elfogadásra az önkormányzat 
2015. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés.

Negyedik napirendi pont keretében elfogadták a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót, majd 
ötödik napirendben elfogadták a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi fel-
adatok 2015. évi ellátásáról szóló beszámolót is.

Hatodik napirendként a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a 
védőnői feladatellátásról szóló beszámoló került megvitatásra, me-
lyet egyhangúlag elfogadott a testület.

Hetedik napirend keretében hozzájárultak ahhoz, hogy a reumato-
lógiai általános járóbeteg szakellátás szüneteltetett 6 órai kapacitás-
sal visszaállítsák 2016. június 1. napjától, Dr. Bálint Anita reumato-
lógus szakorvos feladatellátásával.

Rendelési idő: hétfő és csütörtök 1300 - 1600-ig.
Nyolcadik napirendben döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak 

be a központi orvosi rendelő megújítására.
Kilencedik napirendi pont keretében hoztak döntést arról, hogy pá-

lyázatot nyújtanak be a „Zöld város kialakítása” elnevezésű felhívásra, 
amely nagyban javítaná a településképet. A projekt-előkészítési mun-
kák elvégzésére a KBC Nonprofit Kft. 1.301.750.- Ft ajánlatát hirdet-
ték ki nyertesnek. 

Tizedik napirendként döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be a 
„Barnamezős területek rehabilitációja” elnevezésű felhívásra.

Tizenegyedik napirendben hoztak döntést arról, hogy 50.000.- Ft támo-
gatást nyújtanak az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület részére.

Tizenkettedik napirendben úgy döntöttek, hogy Dévaványa-I. agyagbá-
nya bányaművelését felhagyják, a bányát bezárják.

Tizenharmadik napirend keretében döntöttek arról, hogy a „Termál-ku-
tak időszakos felülvizsgálata 2016. évben” eljárás eredményeként a 
Geoservice Kft. 762.000.- Ft összegű ajánlatát hirdetik ki nyertesnek. 

Tizennegyedik napirendként elfogadták Moller Gyuláné ajánlatát és 
értékesítik részére az 5 tonnás szervestrágya szórót az ajánlatában adott 
400.000.- Ft+áfa áron.

Tizenötödik napirendi pontban döntöttek arról, hogy Kónya István vál-
lalkozó pályázatát fogadják el, amely a 2016. évi városnapi rendezvé-
nyek vendéglátóipari kiszolgálására vonatkozik. 

Tizenhatodik napirendben döntöttek arról, hogy támogatást nyújtanak 
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 20.000.- Ft összegben. 

Tizenhetedik napirendi pont keretében került megtárgyalásra a 
szakrendelés kialakítása, így a Gyomaendrőd Város Képviselő-tes-
tülete által fenntartott Városi Egészségügyi Intézmény dévaványai 
telephelyeként a fül-orr-gégegyógyászati szakrendelés helyett bel-
gyógyászati szakrendelés létesül a Strandfürdő és Gyógyászat épü-
letében.

Tizennyolcadik napirendi pontban döntöttek arról, hogy az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő ingatlanokat értékesítésre meghirdetik és 
kiírják a pályázatot.

Zárt ülés keretében döntöttek a „Dévaványa Egészségügyéért”, to-
vábbá a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő címben részesülő ki-
tüntetett személyéről. Döntést hoztak a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” 
címben részesülő személyéről is. Döntöttek otthonteremtési támogatás 
odaítéléséről, mindösszesen 1,5 millió forint összegben, továbbá dön-
tést hoztak munkahelyteremtő/megtartó pályázatok támogatásáról is. 
Döntöttek a Ladányi u. 2. szám alatti bérlőkijelöléséről.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2016. május 26. napján 
15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató.
2. Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermek-

jóléti Intézmény intézményi működéséről, a feladatellátás tárgyi, sze-
mélyi feltételeiről. A szakmai munka eredményességének értékelése.

3. A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 
meghatározása a DÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében. 

4. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről.
5. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY SZOLGÁLATI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

PÁLYÁZAT

1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

2. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tu-
lajdonát képező ingatlanok értékesítése.

3. Pályázat tárgya: A Dévaványa, Árpád u. 6., az Árpád 
u. 8., a Bem J. u. 13. és a Könyves K. u. 11. szám alatti 
ingatlanok értékesítése.

4. Ajánlat benyújtásának határideje:
   2016. május 18. 900 óra
  helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati 

                    Hivatal 3. épület 2. számú irodája
 módja: személyesen vagy postai úton

5. Az ajánlati kötöttség időtartama: 
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlatté-
teli határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirde-
téstől számított 60 napig tart.

6. Pályázati biztosíték:
 Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adá-

sához köti, amelynek összege a vételár 10%-a. 
A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város 
Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-
49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia 
az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték 
a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredmény-
hirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, 
míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egyidő-
ben a vételárba beszámításra kerül.  

7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 
2. számú irodájában Bakosné Tóth Ágnes műszaki 
ügyintézőtől.

8. Részletes pályázati kiírás átvehető: Díjmentesen, 
dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Ön-
kormányzati Hivatal 3. épület 2. számú irodájában 
ajánlattételi határidőig ügyfélfogadási időben.

Dévaványa Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet:

Gyógytornász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, várhatóan 3 évig tartó tartós távollét időtar-

tamra közalkalmazotti jogviszony.
                       

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:
Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászat, 5510 Dévaványa, 

  Sport utca 5. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok:

Gyógytornász tevékenység végzése, járóbeteg-szakellátáson.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-

zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• főiskola, 
• gyógytornász diploma, 
• magyar állampolgárság, 
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Járóbeteg-szakellátásban szerzett - legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, 
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
• érvényes működési nyilvántartás másolata, 
• egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság igazolása, 
• továbbképzési pontok igazolása, 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás 
annak megkéréséről,

• hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással 
összefüggésben kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Czeglédi Tünde nyújt a 06-30/226-6239 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dévaványa Város Önkormány-

zata címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Hősök 
tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: I-1/48/2016., valamint a mun-
kakör megnevezését: Gyógytornász.

• Személyesen Czene Boglárka, Dévaványa Város Önkormány-
zata, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:

• www.devavanya.hu

• www.ecsegfalva.hu
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Döntés született a piac ügyében

Az Európai Unió és a Magyar Állam pályázati felhívást 
jelentetett meg a helyi termelői piacok megújítására, melyre 
önkormányzatunk is pályázott. A pályázat lehetőséget adott 
nem csak a meglévő piacok felújítására, hanem azok átköl-
töztetésére és új helyszínre való telepítésére is, ezért felme-

rült az elmúlt évek tapasztalatain alapulva ennek lehetősége 
is. A kérdésben kérdőíves felmérést kezdeményeztünk, mely 
során megkerestük Dévaványa összes háztartását, illetve a 
kérdőív kitöltésére online is lehetőséget adtunk. A felmérés 
eredményéből látszott, hogy a kérdés megosztja a lakossá-
got. A válaszadók többsége a maradás mellett voksolt, me-

lyet a képviselő-testület is megerősített. Ennek fényében 
készült el a pályázat, melyben egy fedett árusítócsarnok és a 
kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek építéséhez, valamint a te-
rület rendbetételéhez kértünk támogatást. 

 Szintén pályázatot nyújtottunk be a város kerékpárút 
hálózatának fejlesztésére, mely érinti a Kossuth utcai for-
galmat is. Olyan kerékpárutak fejlesztésére lehetett támo-
gatási igényt benyújtani, mely a meglévőkhöz csatlakozva 
a nagyobb munkahelyek felé tartanak, így a munkaerő mo-
bilitását segítik elő. Ennek fényében a Kossuth utca teljes 
hosszában, a Szeghalmi út - a Kisújszállási-Eötvös utca kö-
zötti szakasza, valamint innen az EJT Kft.-ig - megépítésére 
nyújtottunk be pályázatot, mely egyben forgalomcsillapító 
eszközök telepítését is tartalmazza. A pályázatokról döntés 
őszre várható.

Új orvost köszönthetünk a 
II. számú háziorvosi körzetben!

Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Bá-
lint Anita május 1-jével átvette a körzet háziorvosi teendőit. 
A doktornő és családja Miskolcról érkezett hozzánk és mi-
vel reumatológus szakorvosi vizsgával is rendelkezik, ezért 
hamarosan a Strandfürdő és Gyógyászatnál működő reuma-
tológiai szakrendelést is ő fogja ellátni. A doktornő lelkesen 
vetette bele magát a munkába, éppen ezért kérem Önöket, 
hogy fogadják jó szívvel és bizalommal forduljanak irányába. 
Az asszisztensi feladatokat Molnárné Szatmári Mária látja el 
a jövőben is.

Valánszki Róbert polgármester

Tisztelt Dévaványai Lakosok!
Kérem engedjék meg, hogy pár szóban bemutatkozzam:

Dr. Bálint Anita vagyok, reumatológus szakorvos, egy 
gyermek édesanyja.

Gyermekkorom óta orvos sze-
rettem volna lenni és a mai napig 
úgy érzem, jól döntöttem. Orvostu-
dományi diplomámat a Debreceni 
Egyetem Orvos- és Egészségtudo-
mányi Centrum (DEOEC) Általános 
Orvostudományi Karán szereztem 
2003-ban, majd ezt követően 3 évig 
Ph.D. hallgató voltam a DEOEC Se-
bészeti Intézet Sebészeti Műtéttani 
Tanszékén. Itt a legmagasabb szintű kutatómunkában vettem 
részt, interpretáltam kutatási eredményeinket számos ma-
gyar és külföldi orvostudományi szaklapban és tudományos 
konferencián; mindemellett oktattam a magyar és külföldi 
orvostanhallgatókat is. Reumatológia szakirányon szak-
képzésemet 2006-ban kezdtem a DEOEC Belgyógyászati 
Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinikáján, melyet 2008-ban 
a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Oktatókórházában folytat-
tam Kecskeméten, a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar vezetése alatt. Reumatológia szakvizs-
gámat 2006-ban szereztem a DEOEC Belgyógyászati Inté-
zet Reumatológiai Tanszékén. Szakvizsgát követően több 
helyen rendeltem reumatológusként, illetve a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal és Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerveinél 
főorvosi rangban kormánytisztviselőként álltam alkalmazás-
ban. Emellett központi orvosi ügyeleti feladatokat láttam el 
és látok el jelenleg is más városokban. Legutóbb a Csongrád 
Megyei Dr. Bugyi István Kórház Reumatológiai Szakrende-
lésén dolgoztam, innen költöztünk Dévaványára férjemmel 
és kislányunkkal, hogy a II. sz. háziorvosi körzethez tartozó 
lakosok számára háziorvosi alapellátást nyújtsak.
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ERDÉLYI  KIRÁNDULÁS

A SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA DÉVAVÁNYÁN

A Hagyományőrző Nők Egyesületének  immár hatodik alka-
lommal, 2016. augusztus 26  - 28 - ig ismét Erdély az úti célja.

Az alábbi programtervezettel várjuk azokat, akik szeretik, 
illetve szeretnék megismerni Erdély csodálatos tájait.

3 nap, két éjszaka, 3 csillagos hotelben, félpanziós ellátással 
(reggeli és estebéd), a határtól vissza a határig románul is jól 
beszélő, a vidéket jól ismerő idegenvezetővel, buszköltséggel 
kb: 35 000 Ft/fő. Az összeg még nem pontos, attól is függ 
hányan leszünk.

Dévaványa - Temesvár - Resicabánya - Herkulesfürdő - 
Bigar vízesés - Orsova - Vaskapu - Hajókázás a Kis és 
Nagy-kazán szoros közt - Cserna völgye - Vajdahunyad - 
Déva vára - Arad.

Ízelítő a programból:
Látnivalók:
-Temesvár - a Bánság fővárosa, városnézés, Losonczy tér 

avagy Dóm tér barokk épületeinek árnyékában sétálgatunk, a 
római katolikus Székesegyház vagy más néven Dóm 1736 és 
1773 között épült barokk stílusban.

- Jenő-herceg-tér, a korzó vagy Lloyd-sor, az egykori Fe-
rencz József Színház.

- Resicabánya – a város a vasöntödéjéről, mozdony- és sín-
gyáráról volt híres. Séta a szabadtéri mozdony-múzeumban.

- Bigar-vízesés – a Bánság egyik népszerű látványossága – a 
National Geographic szerint a világ egyik legszebb vízesése.

Estebéd és szállás: Herkulesfürdő vagy Jeselnica-Dunaor-
bágy  3 csillagos panzióban.

Hagyományőrző Nők Egyesülete facebook oldalán a teljes 
program megtekinthető!

„...és meg kell látnod Erdélyt
hol Istvánunk óta
több őrtüzet látott
mint békés napvilágot
a vén Európa.”

Érdeklődni, jelentkezni: Varga Istvánnénál a 06-70/943-
9001, illetve a 484 - 275-ös telefonszámon vagy személyesen.

A dévaványai középiskola is csatlakozott az országosan is 
megrendezett Szakmák éjszakája rendezvényhez. 

Ennek az estének az volt a legfőbb célja, hogy a pályaválasztás 
előtt álló fiatalok hatodikosként és hetedikesként eljussanak egy 
tavaszi szakmabemutató rendezvényre. Így talán már kiforrot-
tabb elképzelésekkel kezdhetik a nyolcadik osztályt. 

Mivel az új szakképzési rendszerben szinte lehetetlen az évkö-
zi szakmaváltás, ajánlatos a pályaválasztás előtt álló tanulóknak 
alaposabban áttekinteni a középiskolák szakmai kínálatát. 

Egy kiválasztott szakmánál az elhelyezkedési lehetőség és a 
fizetés is fontos. De sajnos sokszor tanév közben döbben rá a 
fiatal, hogy probléma van a beutazással, a kollégiummal vagy 
már nincs is kedve a választott szakmához. 

Tehát a Szakmák éjszakája azaz országos rendezvény, amely 
próbálja feloldani a tanácstalan fiatalok és szüleik előtt a kérdő-
jeleket.

Mi, a helyi középiskola tanárai és diákjai olyan rendezvényt 
szerveztünk, amely betekintést nyújtott széles szakmakínála-

tunkba. A vendégek kipróbálhatták magukat kőművesként, kre-
ativkodhattak az eladó, pincér, varrónői szakmákat bemutató 
szakmaszigeteken, megtekinthették pazar fodrászbemutatónkat, 
de felejthetetlen hangulatot adott a hegesztőpisztoly fénye is az 
esti ívhegesztésnél. 

Diákjaink óránként mutatták be zenés, táncos, bűvészkedős 
szórakoztató műsorukat.

Az est végére kellemesen elfáradtunk volna, de a diákok ferge-
teges bulihangulatot csináltak az aulában. Így, aki még bírta, tán-
colhatott egy jót, a tanárok pedig szendvicsekkel gondoskodtak 
az energiapótlásról.

Köszönjük vendégeinknek, hogy eljöttek, jelenlétükkel meg-
tiszteltek bennünket. 

Bízunk benne, hogy szakmai kínálatunkból a dévaványai álta-
lános iskolások a 2016/2017-es tanévben tudnak választani. Az 
őszi beiskolázási nyílt napjainkon találkozunk újra!

Schwarcz Júlia szaktanár

Angol nyelven társalgási és szakmai szinten beszélek, 
alapfokú német és emelt alapfokú holland nyelvvizsgával 
rendelkezem.

Egy kislányunk van, Kincső Petra, aki 2013-ban született. 
2014. óta élünk Miskolcon, Diósgyőrben. Férjemmel Szőlősi 
Péterrel 2006 óta ismerjük egymást, 2013-ban házasodtunk 
össze Debrecenben. Férjemnek több egyetemi diplomája is 
van, jelenleg Sport- és Gyógymasszőr, valamint Természet-
gyógyász magánpraxist folytat főállása mellett.

Célom, hogy Dévaványa II. sz. háziorvosi körzetében az 
eddig megszerzett klinikai tudásomat és gyakorlati tapaszta-
lataimat felhasználva minél magasabb színvonalú alapellátást 
biztosítsak a körzetembe tartozó lakosok számára. Kiemelt 
fontosságúnak tartom a betegségek megelőzését, valamint az 

alternatív gyógymódok alkalmazását is, ezért szívesen adok 
a betegségekről részletes és naprakész tájékoztatást, hogy 
eloszlassam az esetlegesen felmerülő kétségeket és tévhite-
ket. Igyekszem elkerülni a felesleges antibiotikus és egyéb 
gyógyszeres kezelést annak számos, ma már jól ismert mel-
lékhatása miatt.

A Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászat Reumatológia 
szakrendelésén reumatológusként új gyógymódokkal és al-
ternatív terápiás lehetősségekkel szeretném megismertetni a 
degeneratív és autoimmun betegségekben szenvedő pácien-
seimet.

Köszönöm a figyelmet!

Dr. Bálint Anita

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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Április végén a múzeum vendége volt 
Dr. Balogh Andrea szakgyógyszerész. 
A tavasz a megújulás, feltöltődés és a szer-
vezet méregtelenítésének időszaka. Most 
választ kaphattunk arra, hogy mennyire 
is van szüksége szervezetünknek a meg-
tisztulásra. A gyógyszerésznő előadását 
a gyógynövényekről és a gyógyászatról 
családias hangulatban hallgathatták végig 
a múzeumba ellátogatók ezen az esős dél-
utánon.  Ezúton szeretnénk megköszönni 
Dr. Balogh Andreának az érdekes előa-
dást, témaválasztást, melyből a hírlap ha-
sábjain is ízelítőt kaphat az olvasó.

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
máskor is szívesen hallgatnánk gyógyá-
szati témában bemutatókat.

Bemutatkozás
1990-ben végeztem Szegeden a gyógy-

szerész karon. 2 évig a Gyógyszerhatás-
tani Intézetben voltam gyakornok, sokat 
tanultam a gyógyszerek fejlesztéséről és 
a hatásvizsgálatokról. Ezt  követően 5 
év GYES következett, ma már felnőttek 
a „kicsik” is, 24 éves a fiam, egypeté-
jű iker leányaim 21 évesek. Egyedülálló 
szülőként nevelem őket, (néha ők engem. 
Asperger-szindrómájuk van, ez az autiz-
mus egyik formája. Rengeteg dolgot ta-
pasztaltam meg mellettük, aminek a mun-
kámban is nagy hasznát veszem.) 1998-ban 
tértem vissza a munkához, de már patiká-
ban folytattam pályafutásomat. Szeged két 
legszebb helyén, a főtéri Széchenyi Patiká-
ban, illetve a Klauzál téri Kígyó Patikában 
dolgoztam összesen 16 évet. Utána váltot-
tam ismét, és az utóbbi 3 évben a Kiskunfé-
legyházi Kórház Intézeti Gyógyszertárát 
vezettem, tehát a fekvőbeteg-ellátásban is 
dolgozhattam. 2016. január 4-én elkezd-
hettem a munkát itt Dévaványán, az Őran-
gyal Gyógyszertárban. Igyekszem minden 
hozzánk betérőnek segíteni, megtalálni a 
legjobb megoldást az egészséggel kapcso-
latos gondokra. 

Bízom benne, senki nem távozik tőlünk 
üres kézzel, legalább egy jó tanáccsal min-
denki gazdagabb lesz, aki hozzánk betér.

Úgy érzem, sikerült gyorsan megszok-
nom a várost, szeretem a nyugalmat, a sok 
szép erdőt, óriási földeket, ahol itt el lehet 
„veszni,” és még az is nagyon jó, hogy 
gyakran lehet látni lovakat, mert ők az én 
nagy kedvenceim.

Jó 40 évvel ezelőtt az egyetlen té-
vécsatorna esti reklámjai között gyakran 
felhangzott a szlogen: Törődjön többet 
egészségével! Ez a felszólítás ma is aktuá-
lis, hiszen az egészségügyi rendszer túlter-
heltsége miatt saját érdekünk, hogy minél 
ritkábban szoruljunk ellátásra.

A tél elmúltával megszaporodnak a te-
endőink a kertben, a lakásban, a ház körül. 
A napfényes időszak meghosszabbodá-
sa miatt hajlamosak lehetünk arra, hogy 
túlvállaljuk magunkat, pedig a testünk 
vitamin- és energiatartalékai a téli hóna-
pok alatt alaposan megcsappanhattak, im-
munrendszerünk kifáradt. Mindig kell időt 
szakítani a megfelelő mennyiségű alvásra, 
pihenésre is. Ha tehetjük, tartózkodjunk a 
szabadban „csak úgy” egy kis séta kedvé-
ért is, ne csak a kötelességeinket végez-
zük, mert a munka – bár nagyon intenzív 
mozgás - inkább kimeríti a szervezetet, 
ami után szükség van a feltöltődésre.

Ebben nyújthatnak nagy segítséget a 
különböző multivitaminok, melyek szé-
les kínálatából bárki megtalálhatja a neki 
megfelelőt. Annál is inkább, mivel még 
nincsenek  igazi napérlelte gyümölcsök és 
zöldségek, melyek fogyasztásával  fedez-
hetnénk vitamin- és ásványianyag-szük-
ségletünket.

A fokozott mozgás és a változékony 
időjárás eredményezheti ízületeink fájdal-
mas tiltakozását a megnövekedett terhelés 
ellen. A fokozatos, kíméletes mozgás mel-
lett gondolnunk kell a porcok állapotának 
javítására is. A reklámok a glükózamin, 
esetleg a kondroitin pótlását sulykolják, 

pedig legalább ilyen fontos a kollagén és 
a hialuronsav bevitele is. Ezek nem csak 
ízületeink, de más rugalmas szövetek, pl. 
erek, bőr, sőt a csontjaink megfelelő álla-
potához is hozzájárulnak.

Szintén ügyelnünk kell a táplálkozá-
sunkra, a  tevékenyebb életmód miatt a 
kalóriatartalom nőhet, de továbbra is fi-
gyelnünk kell a nehezebben emészthető 
ételek arányára.

 Biztosan vannak, akik már idejében  
szeretnének felkészülni a fürdőruhasze-
zonra. Igazuk van, az alakformálás, fo-
gyás úgy lesz eredményes, ha elég időt ha-
gyunk a szervezetünknek, megválogatjuk 
táplálékainkat, egészségesebb életmódra 
váltunk.

Végezetül álljon itt egy egészséges, táp-
láló és finom étel receptje:

Töltött  cukkini
Hozzávalók: 4 kicsi cukkini, 25 dkg 

reszelt sajt, 12 keményre főtt tojás,                      
2 dl tejföl, evőkanálnyi apróra vágott pet-
rezselyemzöld, só ízlés szerint.

Elkészítés: A megtisztított cukkiniket 
elfelezzük, belsejüket eltávolítjuk. A kis 
csónakokat fedő alatt vagy mikrosütőben 
kb. 5 percig pároljuk, majd lecsepegtetjük. 
Közben összekeverjük a tölteléket, majd a 
cukkinikbe adagoljuk. Előmelegített, kb. 
200 fokos sütőbe tesszük, és 20 perc alatt 
készre sütjük.  Mindenkinek jó étvágyat és 
jó egészséget kíván:

Balogh Andrea szakgyógyszerész

GYÓGYÁSZATI ELŐADÁS A MÚZEUMBAN

MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA

Mit tehetünk egészségünkért? Tavaszi feltöltődés

A Magyar Államkincstár Békés Megyei 
Igazgatóság által kiírt Muzeális Intézmé-
nyek szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston 
Program) pályázati kiírásra benyújtott pályá-
zat keretén belül Dévaványa Város Önkor-
mányzata által fenntartott DÁMK Bereczki 
Imre Helytörténeti Gyűjtemény 800.000.-Ft 
támogatásban részesült 2015-ben. 

A forrásból az alábbi eszközök kerültek 
beszerzésre: 3 db paraván, 1 db notebook, 
1 db HDD tok, 1 db SSD, 1 db egér, 1 db 
vetítővászon, 2 db üveges tároló szekrény.

A múzeumpedagógiai programok elsőd-
leges célközönsége az általános iskolai és 
középiskolai korosztály. Ezen korosztályok 
jól elérhetőek, szervezett módon tudnak a 
programokon részt venni. A helyi és kör-

nyékbeli oktatási és kulturális intézmé-
nyekkel személyes kapcsolatot tartunk. 
A felnövekvő generáció nevelésének egyik 
alapvető célja a helyi kulturális értékeknek 
a megismertetése, az érdeklődés felkeltése. 
Ennek kiváló helyszíne a múzeum, mely 
az értékek sokaságának megismerését teszi 
lehetővé.

A múzeum a környék fiatal, gyakran lá-
togatott és nagy adatbázissal rendelkező 
intézménye. Információt szívesebben ke-
resnek a múzeum által már digitalizált for-
mában hozzáférhető anyagból. A fejlesztés 
célja az volt, hogy a kor vívmányainak se-
gítségével közelebb hozzuk a tanulók szá-
mára a múlt tárgyait, kézzelfogható eszkö-
zeit, írásos, képi és hanganyagát. 
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DÉVAVÁNYAI KAZINCZY – ANYANYELVI VERSENY
Az idén már 8. alkalommal ren-

deztük meg városunkban a Kazin-
czy – anyanyelvi versenyt. A ha-
gyománnyá vált versenyünkön eddig 
is, mint minden alkalommal, szép 
számmal vettek részt a településün-
kön tanuló diákok. Örülök, hogy ez 
a verseny Dévaványa minden általá-
nos iskolás tanulójának (3-8. o.) és a 
középiskola diákjainak már 8 éve ad 
lehetőséget anyanyelvi vetélkedésre 
és Dévaványa történetének megisme-
résére. A két írásbeli forduló feladatait 
több mint 100 tanuló oldotta meg. Sok 
szép írású, jó, pontos válaszokat adó 
feladatlapot adtak be a versenyzők. 
Ezúttal is gratulálunk és köszönjük 
az igényes és alapos munkát minden 
benevezett tanulónak. Közülük ke-
rültek ki a döntő résztvevői, a Ványai 
Ambrus Általános Iskola és a Déva-
ványai Középiskola tanulói. A döntő 
55 versenyzője a 8 féle feladatsor jó 
megoldásával adott számot tudásáról, 
olvasottságáról, tájékozottságáról. 
Munkájukat évek óta a zsűritagjai ér-
tékelik. 

Zsűri: (3-4. o.)

Elnöke: Németi József, a képviselő- 
testület Oktatási- Közművelődési és 
Sport Bizottságának elnöke.

Tagjai: Baloghné Berényi Erzsébet, 
a Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, 
Tóbiás Gáborné pedagógus, a Déva-
ványai Múzeumbarátok Köre elnöke.

A 8. dévaványai Kazinczy – anyanyel-
vi verseny győzteseinek névsora: 

3. osztály
I. helyezettek:

Gonda Csilla, Jónás Sára Eszter

II. helyezettek:
Ladányi Levente, Szűcs Zoltán

III. helyezettek:
Janovics Ronaldó, Tóth Dávid

Mindhárom győztes csapat tagjai a 
Ványai Ambrus Általános Iskola 3. b 
osztályának tanulói. 

Felkészítő tanítójuk:
Ernyesné Vass Róza

4. osztály
I. helyezettek:

Nagy Ferenc, Pataki Balázs
II. helyezettek: 

Séllei Péter, Tóth Ábel
III. helyezettek:

Gonda Nóra, Papp Vivien
Mindhárom nyertes csapat tagjai a 
Ványai Ambrus Általános Iskola 4. b 
osztályának tanulói. 
Felkészítő tanítójuk: Berta Anikó.

Zsűri (5-8. o., középiskola)
Elnöke: Dr. Ágoston Sándor nyugal-
mazott pedagógus, történész.
Tagjai: Dr. Ágoston Sándorné nyugal-
mazott pedagógus, Molnár Tünde pe-
dagógus, képviselő.
Szakértő munkájuk értékelése alapján 
a következő eredmények születtek:

5-6. osztály

I. helyezettek:
Barta Vivien, Vakarcs Rózsa

II. helyezettek:
Kecse Sára, Nagy Vivien

III. helyezettek:
Kocsis Lili, Kónya Evelin

Mindhárom csapat tagjai a Ványai 
Ambrus Általános Iskola 5. c osztá-
lyának tanulói. 
Felkészítő tanáruk: Tóth Annamária.

7-8. osztály
I. helyezettek:

Szatmári Zsolt Albert, Zima Péter 
Levente 7. c 
A Ványai Ambrus Általános Iskola 
tanulói. 
Felkészítő tanáruk: Majoros Rita

II. helyezettek:
Faragó Nikolett, Takács Anna 8.b 
A Ványai Ambrus Általános Iskola 
tanulói. 

Felkészítő tanáruk: Urbanovich 
Andrásné.
III. helyezettek: Ferencz Hanna, Peszt-
ránszki Laura 7. c

A Ványai Ambrus Általános Iskola 
tanulói

Felkészítő tanáruk: Majoros Rita.

Középiskola
I. helyezettek:

Bakó Doroti Anita, Kanó Stefánia
II. helyezettek:

Csordás Virág, Ozsváth Veronika

Mindkét győztes csapat tagjai a Déva-
ványai Középiskola tanulói. 

Felkészítő tanáruk: Schwarz Júlia.

Gratulálunk a győzteseknek és a 
felkészítő pedagógusoknak! További 
eredményes tanulást, sikeres munkát 
kívánunk, és jövőre is várjuk a ver-
senyző tanulókat! 

A 2017-es év témái: 

1. Arany János élete és művei

2. Részletek a dévaványai evangéliu-
mi református egyház történetéből 
(Béres János).

A verseny kategóriáinak I. helye-
zettjei egynapos múzeumi jutalom-
kiránduláson vehettek részt 2016. 
május 12-én Debrecenbe. A II. III. 
helyezettek értékes könyvjutalmat 
és oklevelet kaptak. A döntő min-
den résztvevője emléklapot és tollat 
kapott ajándékba. A verseny szüne-
tében a múzeumbarátok: (Kovács 
Károlyné, Kozma Bálintné, Csatári 
Teréz, Váradi Andrásné) által ké-
szített sós süteménnyel vendégeltük 
meg a döntőn résztvevő tanulókat és 
a zsűri tagjait. Köszönet a zsűrinek 
és a múzeumbarátoknak.  A jó han-
gulatú eredményes verseny megren-
dezésében segítettek a múzeum és a 
Ladányi Mihály Könyvtár dolgozói, 
valamint a szervezők, a feladatokat 
összeállító pedagógusok: Pesztránsz-
ki Ferencné, Petri Lászlóné, Purgel 
Mihályné, Szűcs Ferencné, Váradi 
Andrásné, Sándor Tünde. Köszönet 
munkájukért. Köszönjük Dévaványa 
Város Képviselő – testületének az 
anyagi támogatást, mellyel lehetővé 
teszik évenkénti versenyünk megren-
dezését, a győztesek jutalmazását. 

A szervezők nevében:
Váradi Andrásné
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1966-ban, 50 évvel ezelőtt két ne-
ves nyelvtudósunk: Lőrincze Lajos és 
Grétsy László kigondolták és meg-
valósították tervüket: minden év 
tavaszán, kikeletkor emlékezzünk 
anyanyelvünkre. Ünnepeljük magyar 
nyelvünket egy héten keresztül úgy, 
hogy nyelvészek, nyelvtanárok előa-
dásait hallgassuk, különféle rendez-
vényeken, versenyeken foglalkozzunk 
édes anyanyelvünkkel. Az időközben, 
1978-ban megalakult Anyanyelvápo-
lók Szövetsége minden évben más-
más témát ajánl. Az idén „A magyar 
nyelv jövője” címet javasolják a prog-
ramok témájául. A mi anyanyelvi 
versenyünk választott írója, Móricz 
Zsigmond, majd 100 évvel ezelőtt így 
fogalmazott. „Ha valamely állam a jö-
vőjét meg akarja erősíteni, szilárdíta-
ni, akkor gondolnia kell arra, hogy a 
nyelv ép egészséges és tiszta legyen.” 
Ha tehát értő és tiszta anyanyelven fe-
jezzük ki magunkat, szépen, helyesen, 
pontosan fogalmazzuk meg gondo-

Mi, a Kazinczy – anyanyelvi verseny 
szervezői: Pesztránszki Ferencné, Petri 
Lászlóné, Purgel Mihályné, Sándor Tün-
de, Szűcs Ferencné, Váradi Andrásné, úgy 
gondoljuk, hogy a Múzeumbarátok Köre a 
Ladányi Mihály Könyvtárral együtt az 50. 
magyar nyelv hete alkalmából szervezünk 
egy anyanyelvvel foglalkozó társaságot, 
közösséget, melynek neve: Édes Anya-
nyelvünk Klub lenne, így kapcsolódnánk 
az Édes Anyanyelvünk folyóirathoz. 
Évente 4-5 alkalommal – a folyóirat megje-
lenésekor – találkoznánk hol a múzeumban, 
hol a könyvtárban. Ezeken az összejövete-
leken az Édes Anyanyelvünk írásairól, rejt-
vényeiről és egyéb nyelvi jelenségekről be-
szélgetnénk. Kiket várunk ebbe a klubba, 
ezekre az összejövetelekre? Várjuk az ed-
digi Kazinczy – anyanyelvi verseny részt-
vevő diákjait, tanítóit, tanárait, egy szóval 
mindenkit, aki úgy érzi szívesen eltöltene 
néhány órát anyanyelvi témákkal, nyelvi 
játékokkal. Első összejövetelünk színhe-
lyét és időpontját a Dévaványai Hírlapban 
közöljük. Bízunk az anyanyelvet szívügyé-
nek tartó játékos kedvű érdeklődőkben, fel-
nőttek és diákok megjelenésében.

latainkat, akkor mi is hozzájárulunk 
jövőnk építéséhez, nyelvünk által 
fennmaradásunkhoz. Egy másik nagy 
írónk, költőnk, Kosztolányi Dezső 
ezt írta: „Sohase lehet eléggé bámulni 
azon, hogy az ember beszél, és a le-
helete mozgatta hangszálaival közölni 
tudja azt, amit gondol és érez. Ez a 
lehelet maga a lélek, maga a csoda.” 
S ha érzéseinket, gondolatainkat dal-
ban mondjuk el, az maga a varázslat. 
Mégis varázslóként, a szavak varázs-
lójaként igyekezzünk mindennapja-
inkat, kapcsolatainkat szavainkkal, 
beszédünkkel emberségessé, barátsá-
gossá, boldoggá tenni. Ezáltal bizto-
sítjuk nyelvünk névadója vallotta: „A 
nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik 
legfőbb dísze a nemzeteknek s a nem-
zeti léleknek mind igen szép képe, 
mind hív fenntartója s ébresztője.” 

Elhangzott a 8. dévaványai Kazinczy 
– anyanyelvi verseny megnyitóján.

A köszöntőt írta:
Váradi Andrásné

AZ 50. MAGYAR NYELV HETE 2016. ÁPRILIS 11-16. FELHÍVÁS!
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DÉVAVÁNYAI ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS EGYESÜLETE HÍREI
Február: 

- 17-én  rendkívüli közgyűlést tartottunk. Első napirendi pont: 
Földi Gizella bejelentette, hogy elnök helyettesi posztjáról 
lemond. A tagság Bogya Gábornét javasolta a posztra, aki a 
megbízatást elfogadta. Ezután kezdődött a farsang, mint minden 
évben fánk sütéssel, délután zenés, táncos mulatsággal.

- 18-án Turbucz Gyuláné az Észak-Békés Megyei Kistérségi 
Egyesület és a Körösladányi Őszikék Nyugdíjas Klub elnöke 
hosszan tartó súlyos betegség következtében itt hagyott 
bennünket. Temetésén és búcsúztatóján részt vettünk.

- 20-án a Köröstarcsai Nyugdíjas Klub Asszony kórus 25 éve 
alakult, ennek  tiszteletére rendezett ünnepségen vettünk részt, 
ahol az énekkar is fellépett.
Március: 

- 9-én megtartottuk a hagyományos nőnapot.
- 11-12-13-án Szombathelyen voltunk a kistérségi vezetői 

továbbképzéssel összekötött  kiránduláson. Még a szomszéd 
Ausztriába is átlátogattunk. Burgenladban megnéztünk egy 
csokoládé manufakturát, majd átmentünk Grácba. Rengeteg 
élménnyel lettünk gazdagabbak.

- 19-én a Bucsai Nyugdíjas Klub meghívására baráti találkozón 
vettünk részt.
Április: 

- 3-án Békéscsabán a Hontravel Kft. által szervezett 6. 
Ki-Mit-Tud országos vetélkedőn vettünk részt. Három számban 
neveztünk: citera Bogya Gáborné és énekesek Erdős Istvánné, 
Földi Dezsőné, Papp Károlyné. Ezt követte az egy éve alakult 
roma tánccsoport tagjainak műsora (Bogya Gáborné, Papp 
Károlyné, Földi Dezsőné), a talpalávaló zenét Vasas Imre tangó-

harmonikán és Papp Károly köcsög dudán szolgáltatta. Majd 
az énekkar következett. Tagjai: Erdős Istvánné, Papp Károlyné, 
Földi Dezsőné, Bogya Gáborné, Ladányi Sándorné, Ernyes 
Jánosné, Borbíró Mihályné, Farmasi András, Papp Károly, Ungi 
Ferenc, Vasas Imre.

Mind a három számmal továbbjutottunk a középdöntőbe.
- 6-án kulturális találkozón voltunk Körösladányban.
- 7-én Szeghalom Kistérségi elnök választás. Jónás Sándornét 

a tagság  egyhangú szavazással elfogadta. Ezt követően, mivel 
az egyesületnek még nem volt dévaványai delegáltja Bogya 
Gábornét javasoltam a tisztségre, egyhangú  szavazással 
alelnökké választottuk.

Programjaink:
Május: 

- 14. Szeghalom baráti találkozó, Hídi panzió.
- 21. Ecsegfalva baráti találkozó.

Június: 
- 4. Cserkeszőlő - Strandfürdő.  Belépő 800 Ft, a buszköltség 

tagoknak 500 Ft.
Jöhetnek nem tagok is, nekik is 800 Ft a fürdőbelépő, a 

buszköltség 1000 Ft.
Jelentkezni lehet május 28-ig az egyesület székházában miden 

szerdán és pénteken,  vagy telefonon a 06-30/273-8976-as 
számon Vasas Imrénél.

- 18. Dévaványai baráti találkozó.   
 Vasas Imre elnök

  TÉDE HÍREK! HULLADÉKSZÁLLÍTÁS VÁLTOZÁS!
2016. május 14-én 12 órai kezdettel ebéddel egybeköt-

ve anyáknapi ünnepséget tart a TÉDE.

• CSÜLÖKPÖRKÖLT
• SAVANYÚSÁG
• SÜTEMÉNYEK
• ITALOK, KÁVÉ
• ÉLŐZENE, TOMBOLA

Belépő díj:1000 Ft

Mindenkit szeretettel vár a vezetőség. 
Részvételét előre jelezze a következő telefonszámon:
  
   KOZMA BÁLINTNÉ              TÓTH JÁNOSNÉ
            483-742                                   483-181

 Segítse adója 1%-ával egyesületünket.
ADÓSZÁMUNK:  18383362-1-04

Segítségüket előre is köszönöm!

A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. értesíti 
Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2016. MÁJUS 16-i 

(pünkösd hétfő) hulladékszállítás 
ünnep nap miatt 

MÁJUS 13-án PÉNTEKEN lesz.

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

Adószám: 19060600-1-04

Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke

TISZTELT DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!

• M  E  N  Ü•
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VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG HÍREI

Iskolánkban a tavaszi szünet után rendeztük meg a Vá-
nyai Ambrus Napokat. Három napon át érdekes vetélke-
dőkön mérettették meg magukat az alsó tagozatos osztá-
lyokból delegált csapatok. Március 31-én rendeztük meg 
a közlekedési vetélkedőt, Micskei Mihály iskolarendőr 
vezetésével. A részt vevő csapatok játékos feladatok során 
bizonyíthatták elméleti tudásukat a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés terén Misi bácsinak és egymásnak. A gyermek-
barát verseny eredményhirdetésekor értékes ajándékokat 
vehettek át, melyet a Dévaványa Felemelkedéséért Közala-
pítvány és Dévaványa Város Önkormányzata biztosított a 
versenyben részt vevő, valamint a telephelyeken tevékeny-
kedő gyerekek részére. Köszönjük a közlekedésbiztonsá-
gi ajándékokat és a sporteszközöket. Köszönjük Micskei 
Mihály lelkes szervező és közreműködő munkáját!

VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG HÍREI

Az V. Országos Szépíró Verseny megyei döntőjének (Füzes-
gyarmat) helyezettjei: Somogyi Hanna 2.a, Rózsa Kitti 8.c, 
Lovász Emese 4.a részt vehettek  2016. április 16-án Budapesten az 
országos döntőn is. Rózsa Kitti országos II. helyezéssel örven-
deztetett meg bennünket. Gratulálunk!
Felkészítő pedagógusok: Földesi Lajos Károlyné és 

Orbán Ildikó.

Az áprilisban megrendezésre került területi – megyei verse-
nyek eredményei:

A Sárrét kis mesemondója - Füzesgyarmat
Giricz Dorina 1.a  VI. (Laskai Tiborné)
Szatmári Szabolcs 2.a  I. (Kovácsné Mándoki Katalin)
Fehér Miklós 3.a  IV. (Lengyelné Czákler Szilvia)
Csontos Nóra 4.a  VIII. (Csekőné Kovács Emma)

Szépolvasó verseny - Szeghalom
Tarr Izabella 2.b  I. (Kárpáti Zoltán)
Csala Dóra Kitti 3.b   (Ernyesné Vass Róza)
Tóth Ábel 4.b   (Berta Anikó)

Versmondó verseny - Vésztő
Kárpáti Zalán   1.b              (Szabóné Szilágyi Edit)
Valach Viktor Kornél   2.b  (Kárpáti Zoltán)
Pálfi Cintia  3.a              (Lengyelné Czákler Szilvia)
Nagy Ferenc  4.b   (Berta Anikó)

Nagyon ügyesen képviselték iskolánkat a rangos versenyen.
A Teki - totó  levelezős matematika tanulmányi verseny részt-

vevői arany és  ezüst fokozatú oklevelet kaptak.
Gratulálunk minden versenyzőnek és a felkészítő pedagógu-

soknak.
A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a Déva-

ványai Múzeumbarátok Köre 8. alkalommal hirdette meg a Ka-
zinczy-anyanyelvi versenyt a dévaványai általános és középis-
kolások számára. Idén a verseny témája: Móricz Zsigmond élete 
és művei, Dévaványa története volt. A verseny 3 fordulóból állt. 
A harmadik forduló, egyben a döntő: 2016. április 20 -án délután 
került megrendezésre a legeredményesebb csapatok részvételé-
vel a múzeumban. 

A második, harmadik helyezettek könyvjutalomban részesül-
tek, az első helyezettek május 12-én Kisújszállásra és Debrecen-
be kirándultak.
I. Gonda Csilla  -  Jónás Sára    3.b (Ernyesné Vass Róza)
I. Nagy Ferenc - Pataki Balázs  4.b (Berta Anikó)

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő pedagógusoknak.
Köszönjük a szervezők és a zsűritagok munkáját.
Rögtön a tavaszi szünet után került megrendezésre a Ványai 

Ambrus Napok programsorozata. Szívesen vettek részt és ügye-
sen szerepeltek a gyerekek mindhárom délután a matematika, 
közlekedési, és sport versenyeken. Sokan bekapcsolódtak a kéz-
műveskedésbe és a tavaszi dekorációkészítésbe is. Minden ver-
senyző csapat jutalmat, emléklapot kapott. Köszönjük az iskolai 
alapítványunk, a rendőrség és az önkormányzat támogatását. 

A Föld-napi rendezvénysorozat keretében környezet csapat-
versenyt szerveztünk a tanulóinknak. Rendeztük, zöldítettük, vi-
rágosítottuk iskolánk udvarát. Köszönjük a támogatóinknak és a 
szülőknek a virágokat, és a segítségüket. Több osztály kerékpár-
túrán, üzemlátogatáson járt. Nagyon népszerű volt a Csere-bere 
börze. Sok könyv, újság, apró játék cserélt gazdát.

Április 22-én került sor a Projektzáró rendezvényre. A produk-
tumainkból kiállítást rendeztünk az iskolatelepeink folyosóján.

Köszönjük nyugdíjas kollégáinknak, hogy elfogadták a meg-
hívásunkat egy újabb találkozóra. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy sokan eljöttek, és együtt tölthettünk egy vidám délutánt.

Köszönjük a művészeti iskola „iskolába csalogató” műsorát. 
Reméljük sokan kedvet kaptak a tánchoz, színjátszáshoz, rajzo-
láshoz, zenéhez!

Köszönjük a múzeum dolgozóinak a tavaszi kézműves foglal-
kozásokat.

 A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság „Mozgalmas állat-
világ a Réhelyi látogatóközpontban”címmel meghirdetett pályá-
zatára több tanulónk készített alkotást. Még számos rajzpályázat-
ra neveztünk. Izgatottan várjuk az eredményeket.

Tóbiás Gáborné 
munkaközösség vezető    
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„Tavaszi Zöldágjárás” néven április 23-án lovaskocsis 
felvonulást szerveztünk hagyományteremtő szándékkal, 
településünk utcáin néptáncosokkal és élőzenei kísérettel, 
mindezt a Dévaványai Hagyományőrző Néptáncegyüttes 
utánpótlás csoportja és az Ahhozképest Népzenei Együttes 
valósította meg. A kezdeményezést minden helyszínen 
örömmel és nagy tapssal fogadta a „spontán” közönség. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a lovas gazdák támogatá-
sát és a frissen alakult tánccsoport lelkesedését.

A nap folyamán a Zsombékos Citerazenekar jubileumi 
koncertjére is sor került, melyet a zenekar megalakulásá-

nak tizedik évfordulója alkalmából tartottunk, ahol termé-
szetesen a középpontban a citeramuzsika állt. A hangver-
seny során közreműködött a Gyöngyök Énekegyüttes, a 
Harmatcsepp, Mákvirág és Sóvirág Citerazenekarok is, 
akik a dévaványai művészeti iskola citerás tanulóiból szer-
veződtek az elmúlt évek során. A műsort színesítette még a 
délelőtt folyamán debütált néptánccsoport műsora, valamint 
Laskainé Kiss Alexandra és Mahovics Tamás dévaványai 
tánca, melyhez a muzsikát a Zsombékos Citerazenekar 
szolgáltatta. Az eseményt követően táncházat tartottunk, 
mely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. 

DÉVAVÁNYAI MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI  

A DÉVAVÁNYAI FOLKMŰHELY EGYESÜLET HÍREI

NÉPZENEOKTATÁS
SIKEREI

A művészeti iskola és a Folkműhely Egyesület 
tanulóiból álló Sóvirág Citerazenekar és a Bokrétás 

Énekegyüttes 2016. április16-án a KÓTA által 
szervezett Aranypáva országos minősítési 

Gálakoncerten vett részt.

A Sóvirág Citerazenekar
ARANYPÁVA KÜLÖNDÍJAT,
a Bokrétás Énekegyüttes pedig

ARANYPÁVA NAGYDÍJAT kapott produkcióikért.

A hatalmas elismerésre méltán lehetnek büszkék a gyerekek és Dévaványa egyaránt.
Felkészítő tanáraik: Erdeiné Mucsi Márta és Erdei Attila.

TÁRSASTÁNCOS SIKEREK

A Ványai Ambrus Alapfokú Művészeti Iskola társastáncosai: 
Kató Bence, Szenczi Eszter, Vakarcs Rózsa, Kató Benedek, Nagy Éva, Séllei Andrea, Kenéz Regina, 

Perei Krisztián, Tóth Dominik, Zima László, Hajdú Brigitta április hónapban Nyíregyházán és 
Hajdúböszörményben jártak, ahol ezüst és kiemelt arany minősítést szereztek. Felkészítő tanáruk: Perei Ágnes.
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XI. RÉHELYI TERMÉSZETVÉDELMI TÁBOR

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HÍREI

Helye: Körös-Maros Nemzeti Park Ig. - Réhelyi Látogató-
központ - Dévaványa 

Ideje:  2016. július 11-16.
Ízelítő programjainkból: 

Július 11. hétfő: szállásfoglalás, regisztráció, köszöntő, be-
mutatkozás, házirend ismertetése, kézműves foglalkozások, 
meteorológia vizsgálatok, tanösvény bejárás, „Csillagtúra” 
teleszkópos lézerfényes megfigyelés stb.  

Július 12. kedd: szakmai program: gyűrűzés megkezdése, 
hálók  felállítása, térségünk talaja – talajtani vizsgálatok, 
sporttevékenység, kerékpártúra 

Július 13. szerda: hajnali madárles,  ragadozó madarainkról 
előadás, ízeltlábúak megfigyelése és vizsgálata rovarvizsgá-
lóval, Kuvik les – túra stb.

Július 14. csütörtök: gyógy-és fűszernövényeink- bemuta-
tó túra az „Illatvarázs” gyógynövény kertben,  vízminőség 
vizsgálat különféle módszerekkel, kézműves tevékenységek: 
szappan és gyertya készítés, stb. 

Július 15. péntek: utazás a Kondorosi  Betyár múzeumba és 
a gyomaendrődi Erzsébet-ligetbe, tábortűz  

Július 16. szombat: összecsomagolás,  hazautazás 

Alternatív programok:  filmvetítés, csoportépítő játékok, 
kiselőadás készítése, feladatlap töltése, gyógynövény isme-
reti társas játék, kézműves tevékenységek, sport tevékenysé-
gek stb.

Elérhetőség:

Réhelyi Látogatóközpont, 5510 Dévaványa

Telefon: 06/66/483-083 vagy 06/30/ 445-2409, 

E-mail: rehely@kmnp.hu

Május 14.
A Méhek Napja Magyarországon

10.00 Méhészeti termékek bemutatója, 
előadás, mézkóstolás. 
Programdíj: teljesárú 500.- Ft/fő, 

  kedvezményes: 400.- Ft/fő.

Május 15 - 16. Pünkösd

Rendkívüli nyitva tartás: 9-17 óráig

Belépődíj: teljesáru 500.- Ft/fő, kedvezményes: 400.- Ft/fő.

Május 28. - Június 5. 9-17 óráig

Ismerd meg a réhelyi  „Illatvarázs kert” gyógy-és fűszernö-
vényeit és azok jótékony hatásait.

(A Magyar Nemzeti Parkok Hete programsorozat része.) 
Előzetes jelentkezés szükséges a program min. 6 fő esetén 
indul. INGYENES!

A Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Dévaványai He-
lyi Szervezete egy napos kirándulást szervez 2016. júli-
us 20-án (szerdán) Szilvásváradra a Szalajka völgybe. 
Részvételi díj kb. 2000-3000 Ft. létszámtól függően. Je-
lentkezési határidő június 30-ig. Részvételi díj befizetése 
július 10-ig. Részletekről érdeklődjön személyesen vagy 
az alábbi telefon számokon.

Vasas Tiborné 06/30-257-3352, Kazai Mihályné 
06/30-311-5705.

ORVOS-BETEG TALÁLKOZÓ
Ezennel újra meghirdetjük orvos-beteg találkozónkat.  
Ideje: 2016. 06. 04-én 12-órakor.

Helye: Dévaványa, Strandfürdő gyógyászati részleg.

Jelentkezni lehet: 2016. május 30-ig.

Bővebb információ: Vasas Tiborné 06/30-257-3352, Csekő 
Andrásné 06/30-593-0423

Ügyfélfogadás
 Miden héten kedden 9-11óráig a Civilházban állunk tag-

jaink rendelkezésére.Tagdíj befizetési lehetőség, tájékozta-
tás, felmerülő kérdések megbeszélése.

2016. április 16-án tartottuk jótékonysági ebédünket, me-
lyen 82 fő tisztelt meg bennünket. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni mindenkinek, aki anyagilag, valamint tombolatárgy-
gyal és a munkájával segítette, rendezvényünket. Köszönjük 
Mile Lajos alpolgármesternek, Kiss Károly alpolgármester-
nek, Nyuzó Marietta képviselőnek, Németi József képviselő-
nek, aVáradi Étkeztetési Bt. dolgozóinak, Bak Krisztiánnak, 
és minden kedves vendégünknek és tagjainknak.

  Vasas Tiborné Helyi Szervezet Vezető

A RÉHELYI LÁTOGATÓKÖZPONT 
MÁJUSI PROGRAMJAI
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Ismerd meg városunk határát! 
elnevezéssel évek óta szervezünk is-
meretterjesztő kerékpártúrákat Déva-
ványa és környéke határába. Tavaly 
óta azonban rövidebb kirándulások-
kal is tarkítjuk biciklis programja-
inkat. A Réhelyi Látogatóközpont 
ugyanis rendszeresen szervez saját 
programokat, melyekre mi csoporto-
san szoktunk kibiciklizni. Júniusban 
Szent Iván éjjeléről és a hozzá fűződő 
népszokásokról hallhattunk előadást, 
szeptember végén a csillagászatról és 
a fényszennyeződésről, novemberben 
pedig a Luca napi népszokásokról tud-
tunk meg érdekességeket.  

Ezt az évet is egy ilyen „bemelegí-
tő túrával” kezdtük, a „Csalogányok 
éneke és Csillagséták Nemzeti Park-
jainkban” elnevezésű programra ke-
rekeztünk ki a Körös-Maros Nemzeti 
Park Réhelyi Látogatóközpontjába. 
Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy 
igen sokan gyűltünk össze a Refor-
mátus templom előtti parkban, ami 
talán a jó időnek is volt köszönhető. 
16 órakor indultunk útnak és közben 
még csatlakoztak a csoporthoz, így ér-
kezésre már több mint 30-an voltunk.

Először Szélné Sándor Katalin tar-
tott egy kis ismeretterjesztést arról, 
hogy miért „tűnnek el” fokozatosan a 
csillagok és hogy a fényszennyezés, 
milyen egyéb egészségügyi és ökoló-
giai problémákat okoz. Ezután meg-
tudhattuk, mi is az a „madárváros” és 
mi a különbség a madáretető és a ma-
dárodú között. Míg a madáretető egy 
nyitott, a nálunk telelő madarak szá-
mára készült etető, addig a madárodú 
zárt, csak egy kerek néhány centis át-
mérőjű lyukkal ellátott fészkelésre al-
kalmas odú. A gyerekek nagy örömére 
készítettünk is ilyen odúkat, amiket 
aztán haza lehetett vinni.

A barkácsolás után egy kis séta kö-
vetkezett, melynek során megismer-
kedhettünk a puszta növényvilágával. 
Katika segítségével találtunk szíki ür-
möt, amit borok és húsok ízesítésére 
használtak régen, levelét morzsolva 
érezhető is jellegzetes illata, veres-

nadrág csenkeszt, népiesebb nevén 
tippant, cickafarkot, mely közismert 
gyógynövény, sóvirágot és pettyege-
tett őszirózsát, ami a levelein található 
pettyekről kapta a nevét. Utóbbi két 
növényt nyár végén, ősz elején láthat-
juk teljes pompájában, hiszen akkor 
hozzák lila virágaikat. A pettyegetett 
őszirózsát leszedni nem szabad, hi-
szen védett növény! A sóvirág védett 
természeti területen kívül (pl: kövesút 
szélén) gyűjthető.

Séta közben a program névadóját, 
a csalogányt, népies néven fülemülét 
is hallhattuk, amint épp hangolt. El-
kísért bennünket úti célunkig, a nagy 
kilátóig. A kilátón felállított távcsövön 
keresztül megnézhettük a távolban sé-
tálgató dürgő túzokkakast, a magaslat 
mögött pedig a 66 odúval rendelkező 
„lakótelepet”, a „madárvárost”. Szél-
né Katika elmondta, hogy rendkívül 
sikeresnek tartják ezt a kezdeménye-
zést. Tavaly 63 %-os volt az odúk ki-
használtsága és ottlétünk alkalmával 
is látható volt, hogy már több „lakást” 
elfoglaltak a „bérlők”. Érdekesség-
képpen elmondta, hogy a madaraknak 
van kedvenc helyük is, mégpedig a 
fasorral szemben elhelyezett odúk. 
Bizonyára biztonságosabbnak érzik a 
fákkal határolt helyeket.

A visszaúton a kis kilátóból még 
megnéztük a bemutató területen élő 
túzokokat, de mivel, sötétedett, már 
nem sokat láttunk belőlük. Egy kis 
teázás és sütizés után eléggé besöté-
tedett ahhoz, hogy megnézzük a csil-
lagokat, csillagképeket. A Göncölsze-
keret mindenki felismerte. Jól látható 
volt még a Kassziopeia, ami egy W 
alakzatot formál és most még az Orion 
is szépen kivehető volt az északi hori-
zonton. Ehhez a csillagképhez fűződik 
a Sánta Kata csillaglegenda, melyet az 
szeptemberi kirándulásunkkor hallhat-
tunk. Őt is láthattuk a Szíriusz csillag 
személyében az Orion mögött, amint 
a három kaszást, mely az Orion övét 
alkotó 3 csillag, próbálja utolérni. A 
gyerekek kedvenc elfoglaltsága a hold 
teleszkópos vizsgálata sem maradt el. 
Ezt sosem lehet megunni.

Későre járt az idő, ideje volt elindul-
ni. Mivel sokan voltunk, úgy ítéltük 
meg, jobb, ha hazafelé autós kísérettel 
megyünk. 

Mindenkinek köszönjük a részvételt 
és a segítséget, Szélné Katikáéknak 
pedig a remek programot! A követke-
ző túránk már hosszabb, határjáró túra 
lesz melyre mindenkit szeretettel vá-
runk!

Dévaványa Felemelkedéséért

Közalapítvány

CSALOGÁNYOS – CSILLAGOS BICIKLITÚRA RÉHELYBE

ISMERD MEG 
VÁROSUNK HATÁRÁT!

2016. május 14-én, 
szombaton

kerékpározni hívunk minden 
természetbe vágyót!

Útvonal: 
Dévaványa – Körgát – Csete 

– Perjés – Dévaványa 

Program:
13:50 Gyülekezés a Református     
          templom előtti parkolóban.
14:00 Indulás a határba.

Sáros utak esetén, 
műúton biciklizünk. 

Az úti célt a gyülekezés helyszínén 
megbeszéljük.

 Túravezető: Janóné Gizike

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További információ: 
a Dévaványa Felemelkedéséért

Közalapítvány Irodájában 
06-66/483-100/129
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Másodszor volt városunkban 
Retro Majális, melyet a Hagyo-
mányőrző Nők Egyesülete indított el 
a tavalyi évben. A képviselő-testület 
támogatásával, a DÁMK segítségével, 
a Nagycsaládosok Egyesülete csatla-
kozásával az idén is jól sikerült ren-
dezvénynek örvendhettünk.

Pénteken sajnos az időjárás nem 
kedvezett az eltervezett májusfa állí-
tást kísérő zenés táncos programunk-
nak, de az általános iskola felsős di-
ákjai az eső ellenére is ott voltak és 
feldíszítették a májusfát.

Vasárnap 10 órakor indult a fúvós 
zenekarral kísért menet körbe a váro-
son. Feldíszített lovaskocsik, traktor, 
kerékpár, kis traktor – ki mivel indult 
neki a közel 2 órás útnak, amit az idén 
a Csipkerózsika mazsorett csoport 
tánca is színesített.

A visszatérő vonulókat a művelődé-
si  ház udvarán ebéd várta, amit a Ha-
gyományőrző Nők Egyesülete ajánlott 
fel a majálison résztvevőknek, ám az 
előkészítésben, a főzésben az idén a 
Nagycsaládosok Egyesületének tagjai 
is jeleskedtek. Szintén ők bonyolítot-
ták le a délutáni ügyességi versenyt is.

Ebéd után a művészeti iskola nép-
tánc csoportjainak táncában gyönyör-
ködhettünk, ezt követően a méhkeré-
ki fúvós zenekar és a Kiss-Murányi 
Nóra vezette Csipkerózsika mazsorett 
csoport szórakoztatta a jelenlévőket. 

A gyerekek és felnőttek ügyességi 
játékokon, különböző tétre menő ver-
senyeken vehettek részt, az ügyeske-
zűeket pedig a Kézműves Kör tagjai 
várták anyáknapi ajándékok, díszek 
készítésével.

Köszönjük a képviselő-testületnek, 
a DÁMK vezetőjének Diósné Ambrus 
Erzsikének a támogatását, Papné Auer 
Ildikónak fáradhatatlan közreműködé-
sét, Balogh Arankának és a művelődé-
si ház, valamint a DÁMK dolgozóinak 
a segítségét.

Köszönjük a lovasgazdáknak: Buk-
va Miklós bácsinak, Korda Istvánnak, 
Hajas Mátyásnak, Szarka Károlynak, 

Székács Lajosnak, hogy fogataikkal 
színesítették az idei zenés felvonulá-
sunkat.

Köszönjük a traktort vezető Kónya 
Zoltánnak a közreműködését,  kö-
szönjük a versenyekhez, játékokhoz 
jutalmul felajánlott támogatást: Jenei 
Mártának az ajándékokat,  Körözsiné 
Klárikának a cukorkákat,  Benkéné 
Gyebnár Juditnak a lufikat.

Köszönjük a középiskola diákjai-
nak az önkéntes munkáját, segítségét, 
a Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola hagyo-
mányaink felelevenítésében nyújtott 
együttműködését, a művészeti iskola 
és a Folkműhely Egyesület néptánc 
csoportjainak, felkészítőjüknek Las-
kainé Kiss Alexandrának, az Ahhoz-
képest Népzenei Együttes tagjainak 
Erdeiné Mucsi Mártának, Erdei Atti-
lának, Erdei Virágnak, hogy  közre-

működésükkel színesítették a majálist 
és szereplésükkel örömet szereztek a 
jelenlévőknek.

Köszönjük két önkéntes segítőnknek 
Gyányi Juliannának és Kiss-Murányi 
Nórának, valamint Tóbiás Gáborné-
nak a szervezés, tervezés, megvalósí-
tás  során nyújtott segítséget.

Hagyományőrző Nők Egyesülete

RETRO MAJÁLIS
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Húszezredik ügyfél 
a Gyomaendrődi Kormányablakban

A Gyomaendrődi Kormányablak 
2016. április 11-én köszöntötte húszezredik 
ügyfelét Katona Renáta gyomaendrődi la-
kos személyében, aki személyi igazolvány-
nyal kapcsolatos ügyintézés érdekében járt 
a hivatalnál.

 Az ügyfelet Petróczki Zoltán Gábor, a 
Békés Megyei Kormányhivatal főigazgató-
ja, valamint dr. Pacsika György, a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal vezetője ünnepélye-
sen köszöntötte, majd egy apró ajándékkal,  

valamint egy emléklappal lepték meg. Ka-
tona Renáta elmondta, hogy meg van elé-
gedve a kormányablak kialakításával, és 
az ügyintézők felkészültségével. A Gyo-
maendrődi Kormányablak a 2015. májusi 
megnyitása óta egyre növekvő ügyfél-
forgalmat bonyolít. Átlagosan napi 100 
embert szolgálnak ki az ügyintézők, mely 
heti szinten 500 főt jelent. A kormányablak 
várótérben található, bárki által kitölthető 
ügyfél-elégedettségi kérdőívek tapaszta-
latai alapján az ügyfelek eddig alapvetően 
pozitívan nyilatkoztak a kormányablakban 
igénybe vehető ügyintézésről.

Amit tudni illik a szavatosság, 
jótállás, panaszkezelés szabályairól 

A Békés Megyei Kormányhivatal Mű-
szaki Engedélyezési és Fogyasztóvédel-
mi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztá-
lya egyfajta roadshow első állomásaként 
2016. április 20. napján előadást tartott a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal illetékességi 

területén székhellyel, telephellyel rendel-
kező kereskedők részére „Amit tudni illik 
a szavatosság, jótállás, panaszkezelés sza-
bályairól” címmel.

Tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédel-
mi hatóság tapasztalatai szerint sem a fo-
gyasztók, sem a kereskedők nem ismerik 
tökéletesen az alapvető jogokat és köte-
lességeket, ezért az esetleges jogsértése-
ket elkerülendő, a hatóság munkatársai 
fontosnak tartják megismertetni a jogsza-
bályokat. A rendezvényre tehát prevenciós 
célból került sor.

A rendezvényt Petróczki Zoltán Gábor, a 
Békés Megyei Kormányhivatal főigazga-
tója köszöntötte, majd dr. Pacsika György 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalve-
zetője nyitotta meg. Dr. Pethő Hajnalka 
Katalin fogyasztóvédelmi osztályvezető 
előadásán részletes tájékoztatás hangzott 
el a kellékszavatosság és jótállás miben-
létéről, az igényérvényesítési határidőkről 
és jogokról, a bizonyítási teherről. Több 
példán keresztül hasznos információhoz 
jutottak az érdeklődők a minőségi kifo-
gás szabályairól is, nevezetesen, milyen 
kötelességük van ez esetben a vállalkozá-
soknak és milyen jogokkal léphetnek fel a 
fogyasztók. Az előadás érintette a panasz-
kezelés szabályait is, nevezetesen: a fo-
gyasztók milyen módon tehetnek panaszt 
a vállalkozásoknál, és ezen panaszokat 
miként kell kezelni.

A rendezvényt követően a résztvevőknek 
konzultációra nyílt lehetőségük.

Ultramaratonista volt a KEF 
díszvendége

2016. április 7-én a településen működő 
Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) tájé-
koztató előadást szervezett a 7-8. osztá-
lyos diákok részére.

A rendezvény meghívott vendége Zahorán 
Ádám hosszútávfutó volt, aki dr. Pacsika 
György járási hivatalvezető felkérésének 
eleget téve vállalta egy lebilincselő előa-
dás megtartását.

A települési KEF-ek célja többek között, 
hogy a felnövekvő nemzedéket megvédjék 

az őket is érintő káros hatásoktól (alkohol, 
egyéb pszichoaktív szerek), valamint fel-
hívják a veszélyforrásokra a figyelmet.

Az ultramaratonista meghívásával a 
dévaványai KEF példát szeretne állítani 
a fiatalok számára a helyes út megisme-
réséhez.

Zahorán Ádám egy olyan hosszútávfu-
tó, aki fiatalkora ellenére eddigi pálya-
futása során többször megjárta azokat a 
mélypontokat, ahonnan csak kemény és 
eltökélt küzdelem árán lehetséges a fel-
emelkedés, ugyanakkor a kitartó munka 
eredményeként sikerült elérnie olyan ki-
váló sikereket is, amelyekre méltán lehe-
tünk mindannyian büszkék.

Az élsportoló előadásában rávilágított 
arra, hogy bár mindenki életében előfor-
dulhatnak bukások és kudarcok, melyek-
ből kitartással, következetes és szívós 
munkával ki lehet lábalni úgy is, hogy eh-
hez nem a drogokat és az alkoholt hívjuk 
segítségül, hanem a saját erőnket és hitün-
ket használjuk.

„GO - Gondolkozz okosan”

Fiatalok vállalkozásának támogatásá-
ra indul a GINOP 5.2.2.-14-2015-00043 
számú projekt a Dél-Alföldi régióban. 
Ennek megismerésére került megrende-
zésre 2016. április 20-án a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán 
az első Békés megyei tájékoztató. Ezen 
részt vett a Budapesti Politechnikum Ala-
pítvány képviseletében a konzorcium ve-
zetője Dr. Lakatos Mária és munkatársa, 
akik ismertették a projektet a szép szám-
ban megjelent fiatalok részére, akik közül 
várhatóan többen is élni fognak a lehe-
tőséggel. A program egy rövid képzést 
követően segíti a fiatal vállalkozóvá 
válását 3 millió Ft vissza nem téríten-
dő támogatás formájában. Az Ifjúsági 
Garancia Rendszer lehetőségeiről beszélt 
Répási Anita, a GINOP 5.2.1. projekt me-
nedzsere és Búza Anett, aki a foglalkozta-
tási osztályon a projekt megvalósító mun-
katársa, akit továbbra is lehet keresni az 
érdeklődő 25 év alatti (diplomások esetén 
30 év) fiataloknak.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Fotó: Ambruzs-Szabó József
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Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Déva-
ványa településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossá-
gi adatfelvételt hajt végre 2016. május - július hónapokban. A 
felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és Kompe-
tenciamérése (PIAAC) próbafelvétele. A kutatás a 16 és 65 közötti 
felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során 
használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és 
foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.

A mintavétel reprezentatív, a címek kijelölését véletlenszerű ki-
választással hajtottuk végre. Az adatgyűjtés során a KSH megbízá-
sából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői 
keresik fel a válaszadókat.

A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi adato-
kat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhe-
tőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek meg-
felelően járunk el.

A lakosság és az önkormányzat részéről hétfőtől csütörtökig 
8 és 16.30 óra, pénteken 8 és 14 óra között a 06-80/200-766 tele-
fonszámon, vagy a piaac@ksh.hu email címen adunk további fel-
világosítást. Az  adatgyűjtéssel és eredményekkel kapcsolatosan 
a kutatás nemzetközi webhelye a http://www.oecd.org/site/piaac/ 
nyújt angol nyelven tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájá-
rulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető

KSH - TÁJÉKOZTATÁSTÜDŐSZŰRÉS
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének dön-

tése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak 
el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi 
Tüdőgondozóba.

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező 
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállí-
tani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

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

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik ko-
rábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!

Szűrési napok: kedd, szerda és péntek.

Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt 
a 06-66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgon-
dozótól.

Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Köz-
alapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. 
(volt polgármesteri iroda) vagy a 06-66/483-100-as tele-
fonszámon a 129-es melléken.
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Április elején meghívást kaptunk, hogy vegyünk részt egy 
környezetvédelmi akcióban. Meghívónk elmondta, hogy a 
Vass-telepi iskola csatlakozott a kezdeményezéshez, a Makkfa 
csemetéit fogják a bogya-telepi Barcéi utcán, a vasút mellett 
elültetni. Természetesen a meghívást örömmel elfogadtuk.

A Könyves Kálmán utca elején álló 120 éves Makkfa 2012-
ben az Év Fája versenyen 4. helyezést ért el és Hős Fa kategó-
riában, melyre a veszélyeztetett helyzetben lévő fákat lehetett 
nevezni, elnyerte a Hős Fa címet is. Ezzel a díjjal járt egy ál-
lapotfelmérő szakmai vizsgálat és kezelési javaslat. A Magyar 
Faápolók Egyesülete jóvoltából ez a vizsgálat és a kezelés meg 
is történt. A javaslatban szerepelt az is, hogy a Makkfa ter-
méseiből új csemetéket lehet növeszteni, hogy az új fákban 
öröklődjön a kocsányos tölgy génállománya.

Április 13-án délután került sor az öreg fa makkjaiból csepe-
redett fácskák elültetésére. A csemetéket Janó Istvánné Gizike 
nevelte és bocsátotta a Vass-telepi iskola növendékeinek és 
tanárainak rendelkezésére. Az akcióban részt vett Papp Ildikó 
is, mint szülő, és mint szakmai „tanácsadó”. Az alma nem esik 
messze a fájától, Ildikó kisfia is nagy szakértelemmel magya-
rázta el a többieknek, hogy hogyan is kell elkezdeni a növé-
nyek kiültetését. A gyermekek hatalmas lelkesedéssel fogtak 
hozzá. Többen közülük a Bogya-telepen laknak, megértették, 
hogy mekkora felelősség környezetünk zöldítése és rendkívül 
büszkék voltak munkájukra. Szorgosan karózták körbe a már 
elültetett palántákat az önkormányzat dolgozóival együtt, akik 
a talaj előkészítését is végezték. A gyermekek, tanáraikkal 
együtt vállalták, hogy később is kijárnak majd a fákat gon-
dozni. Az arra lakók folyamatosan figyelemmel kísérik a kis 
ültetvényt, sőt a közelben lakó két kislány és nagyszülei rend-
szeresen locsolják is a csemetéket.

Az akciót az Agrodéva Kft. és az Agricola Dévaványa Kft. 
is támogatta, így elmondhatjuk közösségi összefogás eredmé-
nyeként 24 fészekbe kerültek elültetésre a „Makkfa gyerme-
kei”. Vigyázzunk rájuk!

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

A MAKKFA GYERMEKEI

Dévaványán április 30-án került megrendezésre a 
TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért el-
nevezésű akció, mely hazánk legnagyobb önkéntes 
mozgalma.

Eddig minden évben, idén hatodik alkalommal csat-
lakoztunk az országos kezdeményezéshez. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy a város területén nem nagyon ta-
láltunk szemétszedésre alkalmas területet, a hatékony 
közfoglalkoztatási programnak köszönhetően. A tele-
pülés kivezető útjai mentén és a temető külső határain 
találtunk kisebb illegálisan lerakott hulladék kupacot. 
Végül 40 főnek 8 helyszínről mindössze 37 zsák sze-
metet sikerült összeszednie, ami azt jelenti, hogy a 
dévaványai lakosok szemetelési szokásai jelentősen 
javultak.

Mindenkinek köszönjük a részvételt!

TESZEDD 2016

MEGHÍVÓ

Dévaványa Város Önkormányzata 
és a Ladányi Mihály Könyvtár 

meghívja Önt és kedves ismerőseit 
2016. május 21-én szombaton,

a Budapestről Dévaványára kitelepítettek 
és az őket befogadó családok emlékére 

rendezett ünnepségre.

Program
14.00 Emléktábla avatás

Az emléktáblát leleplezi: 
Dr. Erdész Ádám a Magyar Nemzeti 
Levéltár Békés Megyei Levéltára igazgatója
Helyszín: Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény, Széchenyi u. 8.

Könyvbemutató
Tóthné Seres Etelka: Kitelepítés 
Budapestről Dévaványára 1951-től 
1953-ig. Dokumentumgyűjteményét 
bemutatja a szerző.
Helyszín: Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény, Széchenyi u. 8.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
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Tavaszi Zsongás – 
a Nagycsaládosok Dévaványai 

Egyesületének bálja

2016. április 16-án a Vadászház-
ban már korán reggel elkezdődött a 
készülődés az esti mulatságunkra. 
Mindenki tudta a feladatát; volt aki 
termet díszített, mások főztek, leg-
többen pedig a háttérből segédkez-
tek. Sokat dolgoztunk azért, hogy ez 
a bál olyan színvonalasan sikerüljön, 
ahogy vártuk. A zenészünk sajnos 
fellépés előtt egy pár órával betegség 
miatt lemondta a fellépést, viszont 
az egyesület tekintélyes kapcsolat-
rendszerének köszönhetően gyorsan 
sikerült szervezni egy hasonló, vi-
dám hangulatot teremtő muzsikust 
Varga Pál (Békés) személyében. 100 
emberre terítettünk meg, a menü az 
évszakhoz illően tavaszi zöldségle-
ves, valamint marhalábszár pörkölt 

volt tarhonyával, amit most is a sza-
kácsunk Sutyinszki Viktor készített 
el. Desszertként több mint 10 fajta 
házi süteményt helyeztünk tányérok-
ra, amelyet az ügyes kezű egyesületi 
hölgytagok készítettek el nagyon sok 
szeretettel. Az est folyamán lehetőség 
nyílt táncolásra, tombolavásárlásra, 
önfeledt beszélgetésre. 

Ezúton köszönjük a támogatást 
Dr. Szitás Lászlónak, Kiss Károlynak 
és családjának, Szatmári Tibornak 
és családjának, Lovász Zoltánnak és 
feleségének, Szűcs Lajosnak és csa-
ládjának, Somogyi Lajos Gergelynek 
és családjának, Ladjánszki Ferenc-
nének, Botos Andrásnénak, Valach 
Zsolt Attilának, Nyilas Attilának és 
feleségének, Balog Lászlónak és csa-
ládjának, id. Harsányi Jánosnak és 
feleségének, Sutyinszki Viktornak és 
családjának, valamint mindenkinek, 
aki hozzájárult tombolatárgyával és 
jelenlétével az est sikeres lebonyolí-

tásához. Végül, de nem utolsó sorban 
nagyon szépen köszönjük a helyi Va-
dásztársaságnak, hogy biztosították 
nekünk a termet e jeles alkalomra. 

VIII. Lugosi Mihály szépolvasó 
verseny – Élesd (Románia)

2016. április 21-én Élesdre láto-
gattunk el a helyi, immár nyolcadik 
alkalommal megrendezendő határon 
átívelő szépolvasó versenyre. Déva-
ványáról három gyermek, 2 kísérővel 
indult el korán reggel a hivatal udva-
rából. 3 órás utazás után, kicsit fá-
radtan érkeztünk meg, viszont annál 
nagyobb lelkesedéssel és izgatottan 
kezdtük el a versenyt, ahol 46 gyer-
mek mérhette össze tudását. A déva-
ványai gyerekek kiemelkedően jól 
teljesítettek. Magyar Csilla Hanna 
különdíjas, Gonda Nóra Kamilla 
és Balogh Nóra dicsérő oklevelet 
kapott. Az élesdi szervezők vendég-
szeretete páratlan volt. Ebéddel és  
útravalóval is kedveskedtek nekünk. 
Köszönjük szépen a Dévaványa Fel-
emelkedéséért Közalapítványnak, 
hogy mi sem üres kézzel érkezhet-
tünk. Támogatásból vásároltunk töb-
bek közt gyerekkönyveket és színes 
ceruzákat; Dévaványa Város Önkor-
mányzatának, hogy finanszírozta az 
utazásunkat; valamint Augusztiny 
Zoltánnak, hogy épségbe oda-és ha-
zaszállított minket.

Balog Lászlóné Rita – a Nagycsa-
ládosok Dévaványai Egyesületének 
elnöke

NAGYCSALÁDOSOK DÉVAVÁNYAI EGYESÜLETÉNEK HÍREI

A Családsegítő Szolgálat kérése a lakosság felé.
2016.05.01-jétől a szolgálatban napi forgalomjelentést 

kell rögzítenünk ezért kérünk minden hozzánk fordulót, 
hogy hozza magával a személyes okiratait (személyi 

igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya).
Segítségüket köszönjük!

Játszóház minden szombaton 13-17 óráig
a Családsegító Szolgálatban!

Bogya Istvánné telephely-koordinátor

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 
verseny március végén megrendezett megyei forduló-
jában Szabó Hanna a Ványai Ambrus Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola 7. b osztályos tanulója 
3. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Czudorné Bukva Róza

Hannának gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk!

Az iskola vezetősége

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS VERSENYEREDMÉNY A VÁNYAI AMBRUS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
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NEMZETKÖZI CSOCSÓVERSENYEN JÁRTUNK
Április 8. és 10. között került megrendezésre Buda-

pesten az ITSF, azaz a nemzetközi csocsóverseny, ahol-
hosszú idő után ismét tudtuk képviselni a Dévaványai 
Csocsó Egyesületet. A három nap során a 12 kategóriá-
ból összesen 8 kategóriába neveztünk be, amelyek közül 
sorsolásos páros kategóriában Földi Zsolt 3. helyezést 
ért el. Rengeteg tapasztalattal és élménnyel gazdagod-
tunk a hétvége alatt, hiszen külföldi játékosokkal is volt 
szerencsénk megmérkőzni. Emellett olyan versenyzők 
is az ellenfeleink voltak, akik már jártak világversenye-
ken, illetve nyertek már világbajnokságot is. Szerettük 
volna megmutatni, hogy a viharsarok csocsósai sincse-
nek lemaradva a többi játékostól. Úgy gondoljuk, hogy 
a fő célunk megvalósult, hiszen remekül helytálltunk a 
nemzetközi verseny során és méltó ellenfelei tudtunk 
lenni a már több versenytapasztalattal bíró játékosok-
nak is. Reméljük, hogy a későbbiekben még több le-
hetőségünk adódik hasonló jellegű megmérettetésekre 
eljutni, ugyanis rengeteg tehetséges játékos található 
nemcsak a megyében, de Dévaványán is!

Eredményeink: 
Sorsolásos páros (51 csapat)

3. hely: Földi Zsolt – Medereczki Zoltán 
33. hely: Földi Nóra – Kispál Enikő

Vegyes páros (30 csapat)
13. hely: Földi Nóra – Földi Zsolt

Női páros (15 csapat)
7. hely: Földi Nóra – Tulkán Tímea

Semi-pro páros (63 csapat)
33. hely: Földi Nóra – Földi Zsolt

Nyílt páros (77 csapat)
49. hely: Földi Nóra – Földi Zsolt

Rookiepáros (31 csapat)
9. hely: Földi Nóra – Földi Zsolt

Nyílt egyéni (83 nevező)
33. hely: Földi Nóra
65. hely: Földi Zsolt

Női egyéni (19 nevező)
13. hely Földi Nóra

Földi Nóra Dévaványai Csocsó Egyesület
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LABDARÚGÁS
Tovább folytatódott a megye 

első osztály tavaszi labdarú-
gó idénye. Sajnos jó hírekkel 
nem tudunk szolgálni, ugyanis 
a legutóbbi 5 mérkőzésből még 
pontot sem sikerült gyűjteni a 
ványai csapatnak. Öt forduló-
val a bajnokság vége előtt, már 
csak 5 pont előnye van csapa-
tunknak a kieső csapatokkal 
szemben. Bízunk szurkolóink 
töretlen bizalmában.

TÓTKOMLÓS – DÉVAVÁNYA 
2-1 (0-0)

Tótkomlós: 220 néző
V.: Pécs Zoltán

Dévaványa: Szász D., Szalai 
B., Farkasinszki L., Bakó B., 
Ungi A., Marton L., Czakó I., So-
mogyi T., Adamecz I. (Papp V.), 
Bartó R., Diós K. (Kovács F.).

Gólszerző: Kovács F. 55’

Edző: Kovács Gyula – Hite-
hagyottan futballoztunk, amíg 
a helyzeteinket nem rúgjuk be, 
nem lesz előrelépés.

Jók: Farkasinszki L., Czakó I.

Összességében egy közepes 
iramú, de rendkívül alacsony 
színvonalú mérkőzésen, egy 
Ngalle-val jobb volt a hazai csa-
pat. Sajnos a vasárnapi mérkő-
zésen túl sok játékosunk nyúj-
tott gyenge teljesítményt ahhoz, 
hogy akár pontokat szerezzünk. 
Természetesen gyenge játékkal 
is lehet mérkőzést nyerni, ahhoz 
viszont a 100%-os ziccereket be 
kell lőni. 

VÉSZTŐ – DÉVAVÁNYA 
1-0 (1-0)

Vésztő: 150 néző
V.: Telek András

Dévaványa: Szász D., Farka-
sinszki L., Bakó B., Ungi A., 
Marton L., Czakó I., Somogyi 
T., Adamecz I., Bartó R. (Gu-
bucz V.), Kovács Gy.(Pálfi J.), 
Kovács F, (Papp V.).

Edző: Kovács Gyula – Elis-
merésem a Vésztőnek. Egyenlő 
ellenfelei voltunk, sőt néha a 
mezőnyben fel is múltuk őket. 
A helyzetkihasználásunk még 
mindig nagyon gyatra. Vitatha-
tó tizenegyest nem adott meg a 
játékvezető.

Két hasonló képességű csapat 
közül az a csapat győzött, aki 
legalább pontrúgásból eltalálta 
a másik kapuját. A Vésztő így 
megérdemelten tartotta otthon 
a 3 pontot, egy nem túl magas 
színvonalú mérkőzésen.

Jók: Czakó I., Farkasinszki 
L., Adamecz I., Bakó B.

OROSHÁZA RÁKÓCZI – 
DÉVAVÁNYA 3-1 (2-0)

Orosháza: 250 néző
V.: Barta Tibor

Dévaványa: Kálmán L., Czakó 
I., Pálfi J., Bakó B., Marton L., 
Farkasinszki L., Adamecz I., Ko-
vács Gy., Gubucz V. (Szalai B.), 
Somogyi T., Bartó R. (Werle T.).

Gólszerző: Kovács Gy. 59’

Edző: Kovács Gyula – Jól 
előkészített pályán, jó játékve-
zetés mellett, szoros mérkőzést 
játszottunk még ilyen sovány 
kerettel is. Elismerésem a hazai 
csapatnak.

Jók: Kálmán L., Farkasinszki 
L., Czakó I., Gubucz V.

Összességében „viharvert” csa-
patunk hétvégén igazolta, hogy 
képes jó játékkal kirukkolni még 
a nehéz helyzetben is. Minden 
egyes játékos, aki a pályára lépett 
hétvégén, végre tudásához mél-
tóan játszott, ami kis szerencsé-
vel akár pontot is eredményez-
hetett volna. Több játékos is, aki 
eddig kevesebb szerepet kapott a 
szezonban, most élt a lehetőség-
gel és bizonyította Kovács Gyula 
edzőnek, hogy számíthat rájuk a 
jövőben is.

MEZŐKOVÁCSHÁZA – 
DÉVAVÁNYA 4-3 (3-2)

Mezőkovácsháza: 70 néző
V.: Zahorán János

Dévaványa: Kálmán L., 
Czakó I., Pálfi J., Bakó B., Far-
kasinszki L., Adamecz I., Gu-
bucz V. (Bartó R.), Somogyi T., 
Kovács Gy., Kovács F.

Gólszerzők: Kovács Gy. 12’ 
(11-esből), Farkasinszki L. 31’, 
Bartó R. 87’.

Edző: Kovács Gyula – A heti 
edzésmunkánkat hűen tükrözte a 
mai mérkőzés. Amíg ilyen lélek-
telenül állunk a mérkőzésekhez, 
addig nem fogunk előre lépni. 

Jók: Adamecz I., Czakó I.

Egy alacsony színvonalú és 
iramú mérkőzésen, a győzel-
met sokkal jobban akaró hazai 
csapat - első 50 percben muta-
tott lelkes játékkal megszerzett 
- előnye kitartott a mérkőzés 
végéig, így megérdemelten tar-
tották otthon a 3 pontot.  

SZEGHALOM – DÉVAVÁNYA 
4-0 (0-0) 

(Körösladányi pálya)

Körösladány:150 néző
V.: Mihalik Pál

Dévaványa: Kálmán L., Hala-
si P., Farkasinszki L., Bakó B., 
Marton L., Kovács Gy. (Nyíri 
A.),  Adamecz I., Séllei D. 
(Werle T.), Diós K., Kovács F., 
Bartó R.

Edző: Kovács Gyula – Elis-
merésem a hazai csapat megér-
demelt győzelméhez. Úgy néz ki, 
hogy mindig minket zavar meg, 
ha az ellenféltől állítanak ki já-
tékost. Amíg ezeket nem hasz-
náljuk ki, addig azt az ellenfél 
kegyetlenül megbünteti.

Jók: Diós K., Halasi P.

Egy egészen jó taktikus első 
félidő után, újra helyzeti előnyt 
szereztünk, mert kiállítottak egy 
hazai játékost, de ez érthetetlen 
módon a ványai csapatott zavar-
ta meg. A kiválóan kontrázó és 
nagyobb akarattal küzdő Szeg-
halom még emberhátrányban is 
kegyetlenül kihasználta csapa-
tunk serdülős hibáit, és így tel-

jesen megérdemelt győzelmet 
arattak.

 Ha valaki szeretne még töb-
bet megtudni a csapatunkról, lá-
togasson el az alábbi honlapra: 
www.devavanyase.gportal.hu 

A mérkőzés fő támogatói: Vá-
rosi Önkormányzat, Barna Sán-
dor, Bereczki András, Bereczki 
Árpád, Erdős Csaba, Erdős Zsolt, 
Papp Sándor, Darvasi Sándor, 
Parola Mihály, Valach Piroska, 
Szilágyi Sándor, Szilágyi Sán-
dorné, Séllei Róbert, Magyar 
Antal, Pengő Imre, Tóth Ist-
ván, Vasvári László, Farmasi 
Sándor, Zsila Ferenc, Durján 
László, Papp László, Kovács 
Csaba, Magyar János, Csekő 
István, Földesi Ferenc, Szitás 
Dániel, Purgel Lajos, Ernyes 
Lajos, Ernyes Lajosné, Ernyes 
Adrien, Tagai Attila, Nyúzó 
István, Ifj. Takács Gyula, Lo-
vász Lajos, Ungi Tibor, Zeller 
Sándor, Kovács András, Kovács 
Andrásné, Szarka István, Sza-
bó Mihály, Valach Ede, Marton 
Lajos, Csontos András, Perva-
nov Ádám, Gusztafik Gábor, 
Urbanovics András, Harmati 
Csaba, T. Nagy Imre, Gyebnár 
Mihály, Kiss Károly és családja, 
Varjú Árpád, Végh Tamás, Bak 
László, Szilasi József, Szilasi 
Ivett, Papp Marcell, Erdős Ki-
ara, Csaba Zsolt, Ifj. Farmasi 
Sándor, Id. Nagy Gábor, Földi 
Mihály, Dékány József, Kőszegi 
János, Mideczki Zoltán, Varjú 
Árpád, Magyar Zsolt, Id. Nyíri 
János, Nyíri Jánosné, Szentesz-
ki Milán, Hajdú Róbert, Harma-
dik Félidő, Nemes István, Sille 
István, Molnár Tamás, Novák 
Imre, Feke Tibor, Pálfi János, 
Prokics László, Nagy Gábor 
(Kék Teve), Kürti József, Földi 
Imre.

Adamecz István

Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:
 M GY D V

  1. Méhkerék 22 20 2 0 (60-17)  62 pont

  2. Szarvas 23 12 10 1 (71-35) 46 pont

13. Dévaványa  23 3 6 15 (30-53) 15 pont
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A KIHÍVÁS NAPJA

MEGYE FUTÁS

Időpont: 2016. május 25.
Az idén 26. alkalommal kerül megrendezésre a 

rendezvény Magyarországon. Eddig 1596 hazai te-
lepülés vett részt az eseményen, és 8 millió ember 
játszott a Kihívás Napján.

Az elmúlt évekhez hasonlóan Dévaványa város is 
benevezett az országos rendezvénybe.

A programnak közösség összefogó hatása van, hi-
szen a helyi sportjátékokban lakhelytől, kortól, mun-
kahelytől és nemzetiségtől függetlenül bárki részt 
vehet.

A rendezvény célja: a lakosság figyelmének felhí-
vása a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges 
életmódra, kedvteremtés a rendszeres sportoláshoz.

Sportaktivitásnak legalább 15 perc pulzusnövelő 
mozgás értendő. Egy folyamatos sporttevékenység 
- függetlenül attól, hogy időtartama a 15 perc több-
szöröse - egy sportolásnak számít.

A korábbi évekhez hasonlóan, a sikeres együttmű-
ködésünkben bízva, számítunk a lakosság „aprajára 
és nagyjára!” 

Tóth László a megye 44 településén haladt át, ezzel 11 
nap alatt 518 kilométert futott. Dévaványára a hatodik na-
pon érkezett április 11-én. Ekkor már 275 kilométert tett 
meg. A futóval tartott a lánya, a „Mozdulj meg!” baráti 
társaság 2 tagja kerékpárral, és egy kutyus is kísérte őket, 
naponta körülbelül 50 kilométert tett meg velük.

A szervezők célja a futás népszerűsítése volt, akciójuk-
hoz minden településen csatlakozott egy-egy küldött, aki 
velük együtt vitte el a „futás hírét” a szomszédos telepü-
lésre. Tóth László fontosnak tartja, hogy minden önkor-

mányzat ajánljon legalább egy olyan embert, aki a későb-
biekben futónagykövetként szervezne közös futásokat, 
futócsoportokat, összefogná a környékbeli kocogókat.

Városunk küldötte Kazai Lukács, aki Körösladánynál 
csatlakozott a futókhoz. Dévaványa határához 15.45-
kor érkeztek, ahol már várták őket a Gyulai Szakképzési 
Centrum Dévaványai Szakképző Iskola, a Ványai Amb-
rus Általános Iskola, a Szügyi Dániel Református Álta-
lános Iskola tanulói közel félszázan. Együtt érkeztek a 
művelődési házhoz, ahol Valánszki Róbert polgármes-
ter köszöntötte a „Megye Futó” nagykövetet. A sportoló 
pihenőt és egyben tájékoztatót tartott az intézménynél. 
Másnap, április 12-én 9 órakor a lelkes kísérő csapattal 
folytatta útját Körösladány- Köröstarcsa irányába.

Tóth László köszöntő szavaiban kiemelte: igyekeznek 
iskolákat és futócsapatokat bevonni kezdeményezésükbe, 
mert a futás élvezetes és hasznos sport. Heti háromszor 
harminc percnyi mozgás pedig a jó közérzet mellett az 
életünk minőségét is javíthatja. 

Szeretné, ha kezdeményezése mozgalommá nőné ki 
magát, ezért minden év áprilisában megrendezésre kerül 
az esemény.

B. A.



Szeretettel meghívjuk előadásunkra!

Téma: A helyes cefrekészítés és pálinkafőzés
Helyszín: DÁMK Művelődési ház,

Dévaványa, Gyöngy u. 6 - 8.
Időpont: 2016. május 21. (szombat) 14:30

Előadók: 
Dr. Hegyi Ferenc élelmiszeripari mérnök,

kutató, a Cefredoktor Kft. főzőmestere
Pach Gábor a Pálinkatanoda főzőmestere,

a Destillata Párlatverseny 2016-os nemzetgyőztese

Előadás után kóstolóval várjuk a jelenlévőket.
A rendezvény ingyenes!

Az előadás végén sorsolás: egy főnek egy üstre 
a főzési díjat elengedjük! 

(A jövedéki adóra nem vonatkozik a kedvezmény!)

CEFREDOKTOR KFT. ECSEGFALVA
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Egri Zsigmondné Barsi Irén 1952.

Halálesetek:

Halasi Terézia és Ernyes Csaba fia Máté Csaba, 
Panyik Alíz és Varsóczi Krisztián fia Kevin, 
Somogyi Nikoletta és Nagy Patrik lánya Hanna, 
Kovács Veronika és Szíjjártó Tamás lánya Veronika, 
Földesi Erika és Oláh Imre fia Imre.

Születések:

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!

ELADÓ!
Alig használt eredeti 

Japán gyártmányú 
JUKI DDL-8500 típusú 

220 V-ról üzemelő 
szálvágós ipari gyors 

varrógép.
Ára: 230.000.- Ft

Érdeklődni: 
Szűcs Józsefné, Dévaványa 

Árpád út 27. szám alatt lehet.

Telefon: 06-30/401-9609

SZÍNHÁZ
Következő Katona bérletes előadás június 2. csütör-

tök. Indulás fél 6-kor a szokott helyekről. Ha nem tudsz 
jönni, légy szíves keress valakit magad helyett, vagy szólj 
időben! Köszönöm!

Információk a következő évadról:

6 előadás lesz (interneten megtekinthető, 
illetve kapunk majd ismertetőt).

Felnőtt:
    I. 12 500 Ft;         II. 11 000 Ft;          III. 8 000 Ft;

Nyugdíjas:
    I. 7 500 Ft;           II. 6 500 Ft;            III. 5 500 Ft;

Május 20-ig a jelenlegi bérleteket lehet megújítani, vál-
toztatásra május 23-tól van lehetőség. Június 2-án írom a 
névsort és június 15-ig kérem a bérletek árát.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
színházkedvelő kis csapatunkba!

Varga Istvánné
Tel.: 06/70-943-9001,
illetve 06/66-484-275.

Szeretne minőségi pálinkát

a saját gyümölcséből? Segítünk Önnek! 

ASZTALITENISZ HÍREK
Kovács Attila a Dévaványa SE versenyzője, az elmúlt 

hónapokban részt vett asztalitenisz versenyeken (Gyoma-
endrőd, Kisújszállás,Vésztő). Az erős mezőnyt ismerve a 
főtáblára jutás volt a cél.

40 éve a pingpongasztal körül. Mindenkinek köszönöm a 
támogatását, mely hosszú évtizedeken keresztül végig kísért.

Sporttársi üdvözlettel: Kovács Attila
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Köszönetnyilvánítás

„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk, 
ezután élni Nélküled!”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Egri Zsigmondné Barsi Irén temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Leborulok némán sírod felett,
áldva őrzöm emlékedet.
Mert szívedben nem volt
csak jóság és szeretet,

Munka és küzdelem volt életed!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Elek Sándorné Vass Aranka temetésén megjelentek, 

sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Szerető férje és a gyászoló család

„Te jóságodat két marokkal szórtad,
önzetlenül adtál rossznak és a jónak.
Mindig egy célod volt, a családodért élni, 
ezt a halál tudta csak széttépni.
Míg közöttünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk. 
Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
de míg élünk, nem feledünk Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk Zsombok János volt dévaványai 
lakosra és feleségére Zsombok Jánosné Gál Ibolyára, 

akik a közelmúltban elhunytak. 
Kaposváron helyezték őket örök nyugalomra.

Búcsúznak szerető  fiai, menyei, unokái,  
testvérei és a család

Gránit, márvány,  műkő síremlékek
Régi síRok felújítása, síRtisztítás, síRok lefedése,

betűvésés, épületmunkák, ablakpárkányok,
kerítés és kéménykalapok készítését vállalom.

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

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

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

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását, 
fedését, tisztítását.

A síremlékek megtekinthetők 
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.

Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.

06-20/921-6648

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!

BALLAGÁSI  AKCIÓ!
Használt, megunt arany, vagy ezüst 

ékszereit napi áron felvásároljuk.
Tört aranyait kedvező áron 

új ékszerekre cseréljük.

ÓRA ÉKSZER AJÁNDÉK BOLT  Ugrai Csilla vállalkozó

Megemlékezés

„A múltba visszanézve valami fáj. 
Valakit keresünk,
Aki nincs velünk már.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
Bereczki Andrásra, halálának 11. évfordulója alkalmából.

Lánya Ági és családja

Ezüst ékszerekre 20% kedvezményt adunk!
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Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató 
lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa, 
Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széche-
nyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.
com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu 
Ildikó. Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: 
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/516-1667. Kiadványszer-
kesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiad-
ványszerkesztő: Csatári István.

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2016. május 30., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljut-
tatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásá-
val! Csak a május 30-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! 
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentet-
ni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
teményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Június 10.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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

INGATLANKÖZVETÍTÉS 
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  12 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. 
2 szobás téglaház, teljes komfortos, 3 db gázkonv., gazd. épületek, a Kisújszállási úton 3,8 mó Ft. 
2 szobás, tégla alapon, vegyes fallal épült, jó állapotú, konvektoros ház, a Kígyó úton 3,2 mó Ft.
2 szoba, teljes komfort, közp. fűtés, kistégla falazat, tégla melléképület, a Sarló úton 4,5 mó Ft.
Lebontásra való vályogházház, 991 m2 szabályos telekkel, a Zrínyi út közepén 400.000 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 3,5 mó Ft.
2 szobás, komfortos, száraz vályogház, konvektoros, gazd. épületek, a Szérűskert úton 3 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, felújított ház. kombi kazános közp. fűtéssel, a Kinizsi úton 6,8 mó Ft.   
3 szobás, gázkazános központi fűtéses, felújított fürdőszobás ház a Dobó úton 7,8 mó Ft.
2 szoba+nappali, komfortos, gázkonvektoros ház, a Körösladányi út elején 5 mó Ft.
2 szoba+nappali, gázkonvektoros, komfortos ház, melléképület, garázs, a Barcéi úton 2,9 mó Ft.
2 szobás, felújított komfortos, kistégla ház, konvektoros, a vasútállomás végén,  
   a Kisújszállási út felől 4,8 mó Ft.
2 szintes, 4 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, teljes komfort, az Árpád út közepén 10 mó Ft.
3 szobás, felújított ház, külső hőszigetelés, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a Villa úton 7,9 mó Ft.
2,5 szobás, teljes belső, szép felújítás, új közp. fűtés+konvektorok, a Villa úton 6,9 mó Ft.
2 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, öntöttvas radiátorok, mellékép., a Sirály úton 7,2 mó Ft.   
2 szobás, teljes komfortos ház, 5 db. gázkonvektor, nagy telekkel, a Vásárszél úton 4,3 mó Ft.     
2 szoba + nappali, teljes komfortos blokktégla ház, konvektoros a Deák F. út közepén 4,6 mó Ft.
2 szoba+nappali, új külső nyílászárók, hőszigetelt, közp. fűtéses ház a Nyíl úton 7,8 mó Ft.
2 szoba+nappali, blokktégla ház, gázkonv.,  gazd. épülettel, a Hunyadi út közepén 7,2 mó Ft.          

érDeklŐDnI leHet: Fekete anDrás – teleFon 66/483-464,
vagy 06/20/3901-464 /BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS/

Dévaványa, kölesHalmI u. 14., E-MAIL: feketeandras44@freemail.hu

A művelődési ház melletti kis épületben
(Dv., Gyöngy u. 6.) 

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

Tájékoztató megbeszélés:
 2016. május 20. (péntek) 1700 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Dévaványa, Zrínyi u. 135. alatti 
felújításra szoruló régi paraszt-

ház (víz, villany) eladó.

Érd.: 06-30/393-5636

 - összkomfortos, 3 millió Ft - 
eladó az Erkel Ferenc u. 12. sz. alatt.

••• Érdeklődni: 06-30/273-9522 •••

Napos és előnevelt 
csirke jegyeztethető!

Érdeklődni: Csontos Zsigmond 
Dévaványa, Köztársaság u. 24.

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

Ház eladó!

KÖZMŰVESÍTETT CSALÁDI HÁZ

§
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






