Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2016. május 5. napján rendkívüli
ülést tartott.
Első napirendként az AGRICOLA Dévaványa Kft. AKG-s
pályázatról szóló beszámolóját tárgyalták meg.
Második napirendben úgy döntöttek, hogy a hivatal épületeiben nem valósítják meg a klimatizálást.
Harmadik napirendi pontban a Startmunka Programon
belüli varráshoz szükséges anyagbeszerzési eljárás eredményeként Bak Krisztián ajánlatát hirdették ki nyertesnek,
nettó 2.497.500 Ft + Áfa összeg erejéig.
Negyedik napirendi pontként a bejelentések kerültek megtárgyalásra. Döntöttek arról, hogy a Dr. Urbancsok Judittal
kötött reumatológia szakellátásra vonatkozó szerződést
május 31. napjával felmondják, közös megegyezés alapján.
Visszavonták a 157/2016.(IV.28.) Dv.Kt. számú határozatukat, majd hozzájárultak a reumatológiai általános járóbeteg szakellátás heti 8 óraszámra történő megnöveléséhez,
Dr. Bálint Anita ellátásában, majd elfogadásra került Dévaványa
Város Önkormányzat Egységes településarculati stratégiája.
Zárt ülés keretén belül döntöttek otthonteremtési támogatás odaítéléséről 500.000.- Ft összegben.
A képviselő-testület 2016. május 17. napján ismételten
rendkívüli ülést tartott.
Az ülésen döntést hoztak arról, hogy a Sportpálya felújítására elnyert Tao-s - Társasági adókedvezmény sporttámogatása - pályázathoz a szükséges önerőt vállalják.
A képviselő-testület 2016. május 26. napján megtartotta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek
a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentést
megelőzően néhány szóban bemutatkozott Dr. Bálint Anita
háziorvos, aki május 1. napjától látja el feladatát a II. számú háziorvosi körzetben. A lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentés elfogadását követően elsőként a Szeghalmi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló került elfogadásra.
Harmadik napirendi pontban került megtárgyalásra a
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény beszámolója, amelyet egyhangúlag elfogadott a
testület.
Kilencedik napirendi pontként az AGRICOLA Dévaványa Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója került
elfogadásra.
Első napirendi pontként a közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót vitatta meg és fogadta el a testület.
Negyedik napirendben döntöttek a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról.
Ötödik napirendként a 2015. évi adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót tárgyalta meg a testület. Az adóiroda
behajtási tevékenységének hatékonyságát az alábbi táblázat
szemlélteti:

Tartozás
2015. január
1-jén

Elszámolt
befizetés
előző évi
hátralékba
2015. december 31-ig*

Tartozás
2015.
december
31-én

Magánszemélyek
komm. adója

7.511.000.- Ft

2.929.000.- Ft

7.086.000.- Ft

Vállalkozók komm.
adója

118.600.- Ft

24.200.- Ft

59.200.- Ft

Talajterhelési díj

1.187.000.- Ft

631.000.- Ft

1.187.000.- Ft

Iparűzési adó

33.271.000.- Ft

22.477.000.- Ft

16.892.000.- Ft

Gépjárműadó

2.631.000.- Ft

1.129.000.- Ft

2.799.000.- Ft

Késedelmi pótlék

10.585.000.- Ft

1.361.000.- Ft

8.995.000.- Ft

Összesen:

55.303.600.- Ft

28.551.200.- Ft

37.018.200.- Ft

A képviselő-testület az adóhatósági beszámolót egyhangúlag
elfogadta.
Hatodik napirendi pontban a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
került elfogadásra.
Hetedik napirendi pontként módosításra került az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet, így a költségvetés főösszege
1.965.039 eFt-ra módosult.
Nyolcadik napirendben úgy döntöttek, hogy a „Ravatalozó egyes helyiségeinek bérbeadása”-ra a Gyulai Pietas
Egyházi Temetkezési Szolgáltató Kft. 350.- Ft/m2+Áfa/
hó+rezsi költségek áras ajánlatát hirdetik ki nyertesnek.
Tizedik napirendben a Gyomaközszolg Kft.-vel kötött
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról és a kapcsolódó rendelet módosításáról hoztak
döntést.
Tizenegyedik napirendi pontban úgy döntöttek, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő nem használt mezőgazdasági
erőgépet pályázati úton értékesítik, 700.000.- Ft +Áfa áron.
Tizenkettedik napirendben döntöttek arról, hogy a
10x20m alapterületű rendezvénysátrat a Kelet-Magyarországi Postás SE részére térítésmentesen bérbeadják.
Tizenharmadik napirendi pontban került megtárgyalásra
a téglagyári kémény bontása, melynek kapcsán úgy döntöttek, hogy szakértői véleményt kérnek az ügyben.
Tizennegyedik napirendben úgy döntöttek, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő CAT-428 rakodógépet a hivatalos felértékelés után értékesítik.
Tizenötödik napirendi pontként elfogadták a Deák
Ferenc és Nyíl utca útépítésére vonatkozó ajánlati felhívást.
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Tizenhatodik napirendben döntöttek a kialakítandó
szakrendelő felszereléséhez szükséges eszközök beszerzéséről, amely I. részének vonatkozásában a REXTRA
Kft. bruttó 125.742.- Ft összegű ajánlatát, II. részében az
ARGUS OPTIK KFT. bruttó 2.405.380.- Ft összegű ajánlatát, III. részében ismételten az ARGUS OPTIK KFT.
bruttó 444.500.- Ft összegű ajánlatát, IV. részének vonatkozásában a CASTELL NOVA KFT. bruttó 69.900.- Ft
összegű ajánlatát, V. részének vonatkozásában pedig a
REXTRA Kft. bruttó 265.050.- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenhetedik napirendi pontban elutasították a Dévaványai Folkműhely Egyesület ingyenes helyiséghasználatra
vonatkozó kérelmét.
Tizennyolcadik napirendi pontként módosították a
158/2016 (IV.28.) Kt. határozatot, így a „Gondoskodó
város II. – Korszerű alapellátás biztosítása Dévaványán”
című benyújtott pályázat megváltozott önerejét, azaz bruttó
30.130.052.- Ft -ot a képviselő-testület saját költségvetése
fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.
Tizenkilencedik napirendben úgy döntöttek, hogy pályázatot nyújtanak be a házi gyermekorvosi rendelő épületenergetikai fejlesztésére, valamint a Bethlen G. u. és
Hajós u. útfelújítás megvalósítására.
Huszadik napirendként döntöttek arról, hogy a 2016. évi
Startmunka Programhoz szükséges eszközök beszerzésére
a Kábel Elektro Kft. bruttó 8.240.078.- Ft összegű ajánlatát
hirdetik ki nyertesnek.

Huszonegyedik napirendi pontban a Dévaványai Sportegyesület kérelmének helyt adva engedélyezték a megítélt
támogatás más célra való felhasználását.
Zárt ülés keretében döntöttek a Ladányi Mihály u. 2. szám
alatti lakás bérlőkijelöléséről, valamint otthonteremtési támogatás odaítéléséről 500.000.- Ft összegben.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2016. június 30.
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a
következők:
1. A Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatója a dévaványai
középiskolai oktatás helyzetéről.
2. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményi beszámolója az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről.
3. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról.
4. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének beszámolója a könyvtár szakmai tevékenységéről.
5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolója a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről.
6. Döntéshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés 2016. évi kitüntetettjeiről.
7. Döntéshozatal „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím
2016. évi kitüntetettjéről.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY SZOLGÁLATI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

6. Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek összege a vételár 10%-a.
A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város
2. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tuÖnkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142lajdonát képező ingatlanok értékesítése.
49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia
3. Pályázat tárgya: A Dévaványa, Árpád u. 6., az Árpád
az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték
u. 8., a Bem J. u. 13. és a Könyves K. u. 11. szám alatti
a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményingatlanok értékesítése.
hirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül,
míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egyidő4. Ajánlat benyújtásának határideje:
ben a vételárba beszámításra kerül.
2016. június 22. 9 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati 7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Hivatal 3. épület 2. számú irodája
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület
módja: személyesen vagy postai úton
2. számú irodájában Bakosné Tóth Ágnes műszaki
ügyintézőtől.
5. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlat- 8. Részletes pályázati kiírás átvehető: Díjmentesen,
dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Öntételi határidő lejártakor kezdődik és az eredménykormányzati Hivatal 3. épület 2. számú irodájában
hirdetéstől számított 60 napig tart.
ajánlattételi határidőig ügyfélfogadási időben.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Nappali rendű mentőállomás
létesül városunkban
Sikeres tárgyalásoknak köszönhetően az Országos Mentőszolgálat engedélyt adott egy nappali rendű Dévaványai
Mentési pont kialakítására és működtetésére. A kezdeti
időszak alatt a mentési pont 8 órában, várhatóan 12-20 óra
között üzemel (a mentési adatok szerint ezen időszakban
van a legtöbb hívás településünkön), azonban ha a statisztikák kérésünket igazolják, a későbbiekben lehet tárgyalni
a mentőpont egész napos működtetéséről. A mentési pont
a Jéggyár utcai idősek otthonánál fog működni és indulása
a fizikai feltételek (pl. fedett gépjárműbeálló) teljesítését
követően kezdődhet meg, várhatóan július 1-jétől.

Idén is csibeosztással segítjük a
rászoruló családokat
Az önkormányzat idén is több programmal kívánja segíteni a rászoruló családokat, ennek egyik eleme a
naposcsibe osztás. Ebben a programban közel 1,2 millió
forint értékben 188 igénylő részére 6.325 db naposcsibét
adományozunk. Az adományozott csibék száma a család
nagyságától függ, az egy és kétszemélyes háztartások 2525 db-ot, az ennél nagyobb háztartások 50-50 db csibét
vihetnek haza. Az állatok mellé indítótáp is jár 20 és 25
kg-os kiszerelésben. A csibék első körös kiosztása június
3-án történt, melyet idén még több kiosztás követ.

Napirenden a Téglagyári
kémény ügye
A kKépviselő-testület ülésén napirendre került az egykori téglagyár még meglévő kéményének ügye, mert a
kémény felső részén az utóbbi években egy nagyobb

repedés jelent meg. Attól félve, hogy nehogy valami baleset történjen, a testület elé került a kérdés, ahol az állapot
felméretése mellett döntöttek. A testületi döntés alapján a
műszaki iroda felkért egy statikus tervezőt a kémény állapotára vonatkozó tartószerkezeti szakvélemény elkészítésére. A kéményt nem szeretnénk mindenképpen elbontani, azonban, ha a szakértő alátámasztja a veszélyességet,
kénytelenek vagyunk a szükséges lépéseket megtenni.
A szakvélemény elkészítése időt igényel, döntés a kémény
megmaradásáról vagy elbontásáról nyár végére várható.

Aszfaltozási munkálatok
a Deák és Nyíl utcán
A Deák Ferenc utca hiányzó szakasza és a Nyíl utca aszfaltozására létrejött úttársulások a szükséges önrészt megfizették, így megindulhattak az aszfaltozáshoz szükséges
előkészületek úgymint a tervezés és a kivitelező kiválasztása. Mivel a várható költségek meghaladják a 15 millió
forintot, ezért a kivitelező nem választható ki egyszerűen,
az aszfaltozó cég közbeszerzés útján nyerheti el a munkát.
Az útépítési munkákhoz kapcsolódva a Szennyvíztelepi
úton további 175 m2-nyi felújításból a legrosszabb szakaszok és egy kitérő kerül javításra, megépítésre.
Az eddig nem aszfaltozott belterületi utcák aszfaltburkolattal való ellátását az önkormányzat csak akkor tudja
biztosítani, ha a tárgyi útszakasz összes érintett ingatlantulajdonosának legalább 2/3-a azt kéri, és a megállapított
hozzájárulást befizeti, a részletek miatt az érdeklődők keressék a műszaki iroda munkatársait.

Jól sikerült a gyereknap
Május utolsó hétvégéje igazán a családoknak kedvezett: a jó időben érdekfeszítő programok között együtt
ünnepelhettük a gyereknapot. A szervezők igazán kitettek magukért, kicsiknek és nagyoknak is igyekeztek
megfelelő szórakozást kínálni. A gyereknapon többek
között ugráló várak, trambulin, csúszdák, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, arcfestés várta a kicsiket, míg a
nagyok kipróbálhatták a rendőrautót, a tűzoltóautót és
a „füstbarlangot”, a rekeszmászást, a rendőrségi sátorban ujjlenyomatot vetethettek, vagy részeg szemüveggel
kerékpározhattak. A nap folyamán több előadó, bűvész,
kutyás bemutató, bábelőadás, zenés műsor várta az érdeklődőket, mindeközben Dottó kisvonat, lovas kocsi
és bringó hintók járták a város utcáit. Este a szervezők
közös vacsorára invitáltak mindenkit, majd a futballrajongók közösen követhették a Bajnokok Ligája döntő
mérkőzését a kinti színpadra kivetítve.
Valánszki Róbert
polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Agricola Dévaványa Kft.

6. Pályázat elbírálása és eredményhirdetés:
helye: Agricola Kft. irodája

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

2. Pályázat célja, jellege: Az Agricola Dévaványa Kft.
használatában lévő mezőgazdasági rendeltetésű földterületeken termelt lábon álló lucerna, valamint füves
lucerna időjárástól függően egyszeri vagy kétszeri
vágással történő eladása egyfordulós pályázat keretében.
3. Pályázat tárgya: természetben Dévaványa külterületén fekvő 2016 tavaszán telepített összesen 63 ha öszszterületű lucerna, valamint 114,5 Ha füves lucerna
(a dokumentációban felsorolt hrsz. alatti, mezőgazdasági rendeltetésű földterületeken) kaszálással történő
eladása.
4. Induló értékesítési ár:
-

lucerna

20.000 Ft/Ha + Áfa

-

füves lucerna 15.000 Ft/Ha + Áfa

5. Ajánlat benyújtásának helye: Agricola Dévaványa Kft.
módja: személyesen zárt borítékban
ideje: 2016. 06. 17. 14 óra

ideje: 2016.06.17. 15 óra
7. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 15 napig tart.
8. Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő pályázat benyújtását biztosíték adásához
köti, amelynek mértéke a pályázó által ajánlott vételi ár
30%-a, minimum 100.000.- Ft. A biztosíték összegét
a pályázónak az Agricola Dévaványa Kft. OTP Banknál vezetett 11733106-20018205 számú számlájára kell
átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlati
biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az
eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra
kerül, míg a nyertes esetében a vételárba beszámításra
kerül.
9. Részletes pályázati kiírás és dokumentáció átvehető:
Agricola Dévaványa Kft. irodájában (5510 Dévaványa
Hősök tere 1.) Juhász Sándor ügyvezetőnél 2016.06.11-től
8-15 óra között.

SIKERESEN ZÁRULT A III. BÉKÉSCSABAI VITÉZI JÁTÉKOK
MINTEGY HÉTEZER LÁTOGATÓJA VOLT A KÉTNAPOS RENDEZVÉNYNEK. TÖBB MINT 200 KOSZTÜMÖS VETT
RÉSZT ÁPRILIS 30-ÁN ÉS MÁJUS ELSEJÉN A III. BÉKÉSCSABAI VITÉZI JÁTÉKOKON, AMELY AZ ELSŐ NAP TÖBB
MINT SZÁZ KOSZTÜMÖS FELVONULÁSÁVAL KEZDŐDÖTT. A CENTERTŐL A VÁROSHÁZÁIG KÍSÉRHETTÉK A
MENETET A VÁROS LAKÓI. A FELVONULÓKAT ÉS A KÖZÖNSÉGET SZARVAS PÉTER, BÉKÉSCSABA POLGÁRMESTERE A VÁROSHÁZA ELŐTT, MAJD A CSABAPARKBAN IS KÖSZÖNTÖTTE.
A történelmi fesztivál két napján középkori hadibemutatók, színes vásári forgatag, jurták, sátrak, kézműves foglalkozások várták az érdeklődőket.
A tizenhét helyszínen zajló programoknak a haditábor,
a mesterségek udvara, a fogadó, a lovarda, az apródok
udvara, a bölcsességek terme, a trubadúrok udvara adott
otthont. A gyerekeknek játszóház, a felnőtteknek régészeti és történeti ismeretterjesztő előadások tették színesebbé
a programokat, amelyek sorában a táncház, a tánctanulás
és a lovaglás is szerepet kapott. A Gabonamúzeum és a
CsabaPark területén zajló eseményeknek összességében mintegy 7000 látogatója volt: 4500 felnőtt és több
mint 2000 gyerek. A hagyományőrző csoportok az ország
minden részéről, sőt a határon túlról Szlovákiából és Romániából is szép számban érkeztek.
A két napos program igazi szenzációja április 30-án este
az Omega szabadtéri koncertje volt, május elsején pedig
az Europe Direct szervezésében Európa napi kvízjátékokon
vehettek részt az érdeklődők.
Vándor Andrea
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EGÉSZSÉGNEVELÉS
„Egészséget ajándékba csak egyszer
kap az ember.” Ez bizony valóban így
van. A feladatunk a továbbiakban az,
hogy minél hosszabb ideig próbáljuk
megőrizni az ifjúkori optimális állapotunkat.
Az egészség nem a betegség hiánya,
hanem a testi és lelki jól-lét állapota,
összetett dolog. Az ókori bölcs „Ép
testben ép lélek” megállapítása telitalálat, és abban az időben tettek is
róla, hogy ez meg is valósulhasson.
Mi viszont az „Ép testben épp, hogy
élek” mottóval jelölt korszakban létezünk, és ennek bizony érezzük is a
következményeit. Az orvostudomány
a pszicho-neuro-immun-elmélet igazolásával bizonyította, hogy az ókori
bölcselet fordítva is igaz, a jól karbantartott mentális állapot megalapozza
fizikális jólétünket.
Nem vagyunk egyformák, van, aki
nyitottabb, optimista hozzáállású, és
van, aki negatívan áll a dolgokhoz.
Egyesek jobban tűrik a stresszt, mások kevésbé. De mindannyiunknak
kell, hogy legyen egy módszere,
ami átlendíti a nehézségeken. Ezt
hívja a tudomány megküzdési stratégiának. Természetesen nem biztos, hogy valódi küzdelemről van
szó, bár akadnak szép számmal, akik
egy feszült nap végén a konditeremben a boxzsák mellett kötnek ki, és
a zsák nem is kérdezi, hogy a szenvedélyes püfölés és rugdosás közben
kire-mire gondolt az illető... Lehet
sport, zene, tánc, olvasás, meditálás, de sajnos lehet mértéktelen étkezés, alkohol vagy akár kábítószer
is. Mindnyájan tudjuk, melyik stratégiát nem érdemes választanunk. A
mozgás bármely formája nagyon jó
hatású, mert az agyban olyan anyagokat szabadít fel, amelyek javítják
a hangulatot. Talán végre bízhatunk
a napfény depresszió-ellenes hatásában is, bár a változékony időben
még kiemelt gondot kell fordítanunk
a megfelelő öltözködésre és immunrendszerünk támogatására. Ebben
nagy szerepe van a helyes táplálkozásnak, aminek a lényege, hogy
nincs tiltott étel, csak mértékletesség.

Megjelenésünket alakítsuk úgy, hogy
érezzük jól magunkat a bőrünkben,
adott esetben még némi pocak léte mellett is. A médiából folyamatosan áramlanak a követelmények, a „híres akárki
bomba formában” nap-mint-nap ránk
köszön az újságból, internetről. Persze
„nem tesz semmi különöst”, csak menet
közben derül ki, hogy hírből sem ismeri a finom, puha fehér kenyeret zsírral
és újhagymával, csokoládét már 3 éve
csak a boltban lát, és napi 4 órát kondizik minden nap, szabad idejében pedig állandóan fut. Hát, ez nekünk, földi
halandóknak nem adatik meg, bár rohanni mi is szoktunk a munkába, vagy
a gyerekért, vagy vásárolni...
Szóval nem érdemes magunkat másokhoz mérni, önmagunkhoz képest
kell megpróbálni fejlődni. Nagyon
fontos: járjunk mindig emelt fővel!
Nem okvetlenül a büszkeség miatt,
bár az egészséges önbecsülés a siker
egyik alapja, sokkal inkább azért,
mert a helyes tartás javítja az izomtónust, ami fokozza a légzés és a keringés hatékonyságát, és nem mellesleg
karcsúbbnak is tűnünk így.
Akinél a megküzdési stratégia része
a finom süti, most jól figyeljen! Természetesen mindenkinek jószívvel
ajánlom a következő receptet:

•• FŐISPÁN ••
A tésztához: 8 tojás sárgája, 20
dkg liszt, 1 kanál citromlé, 20 dkg
margarin. Az alkotórészeket öszszegyúrjuk, kis golyókat formálunk
belőlük (80 db-ot), és hűtőbe tesszük
kb. fél órára.
Töltelék: 8 tojás fehérje habbá verve, 10 dkg darabolt dióbél, 15 dkg
reszelt és lecsorgatott alma, 20 dkg
porcukor, vagy diétázóknak fruktóz.
Ezeket is óvatosan összekeverjük,
hogy a tojáshab minél kevésbé törjön.
Ez után a hűtőből kivesszük és vékonyra nyújtjuk a golyókat, betöltjük,
majd palacsinta-szerűen összetekerjük
őket, végül a két szélét összenyomjuk,
ettől úgy néznek ki, mint a szaloncukor.
Utána a sütőben szép rózsaszínre
sütjük őket.
Jó étvágyat mindenkinek!
Dr. Balogh Andrea szakgyógyszerész

KIRÁNDULÁS
2016. május 12-én Debrecenben jártak a VIII.
Kazinczy-anyanyelvi verseny győztesei. Meglátogattuk a Déri Múzeum érdekes kiállításait, ahol sok
különleges tárgyat láthattunk. A Nagytemplom erkélyéről megcsodálhattuk a
belvárost. A nap zárásaként
a Nagyerdőben sétáltunk
és fagyiztunk. Köszönjük
az önkormányzat támogatását és hogy biztosították
számunkra a buszt.
Szervezők
Dévaványai Hírlap - 7. oldal

KITELEPÍTETTEK EMLÉKÉRE
Tóth Istvánné Seres Etelka: Kitelepítés Budapestről Dévaványára 1951-1953. című dokumentumgyűjteménye könyv formát öltött. A könyvkiadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a
család, a Ladányi Mihály Könyvtár és az adatközlők
segítségével jött létre, Eta néni szorgos kutatómunkája eredményeként. A könyvet ünnepélyes keretek
között mutatta be a szerző 2016. május 21-én a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben. A könyvbemutató előtt Dévaványa Város Önkormányzata
emléktáblát helyezett el a múzeum falán, amely előtt
Valánszki Róbert polgármester mondott ünnepi beszédet és Dr. Erdész Ádám a Békés Megyei Levéltár
igazgatója emlékezett néhány szóval az 1951-1953ig tartó időszakra.
Kovács Anna

VÁNYAI DIÁK SIKERE NAGYSZALONTÁN
A május 7-én a Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum egy időben
tartotta meg a matematika-informatika tudományos konferenciát, illetve
a fizika-kémia-biológia
tudományos konferenciát, ezeken a szeghalmi
Péter András Gimnáziumot három diák képviselte, szekciójukban valaA képen balról jobbra: Gazsó Attila, mennyien első helyezést
Kaszai Laura és Gál László
értek el.
Mint azt Farkas Ilona és dr. Tabiné Lehotai Klára, a diákok
felkészítő tanárai elmondták, a nagyszalontai tudományos
konferencia jelentős múltra tekint vissza, az idei immár a
tizenegyedik alkalom volt. Ezen a szeghalmiak sem először
képviseltetik magukat, már hét éve járnak vissza, így versenyeken már jó ismerősként köszöntik őket. A konferenciára
a gyerekek választott témájukról öt-tíz oldalas szöveget írtak, ezt előre el kellett küldeniük a zsűrinek. A konferencián
a témáról előadást tartottak, ezt prezentációval és kísérlettel
szemléltették.
Gál László 11.c osztályos tanuló a „Gombacsoda, avagy
gombatermesztés házilag” című témát választotta, ő a biológia szekcióban vett részt. Gazsó Attila 10. c osztályos
tanuló a tudománytörténeti szekcióban indult a „Fényrajz
készítése” című dolgozatával. A dévaványai Kaszai Laura
9. a osztályos tanuló a „Felületi feszültség egy kicsit másképpen” című dolgozatával a fizika szekcióban mérette meg
felkészültségét.

A felkészítő tanárok hangsúlyozták, a versenyen résztvevő tanulók olyan témákat dolgoztak fel, amelyek nem számítanak törzsanyagnak, és ezeket saját megközelítésükben
mutatták be, adták elő. Az elkészített írásos anyaguk formai
követelménye ugyanaz volt, mint az egyetemi szakdolgozatoknak. Témájukat a zsűri előtt elő is kellett adniuk, alkalmuk nyílott rá, hogy kísérletet és prezentációt mutassanak
be. A diákoknak nagy örömöt jelentett ez a siker, erősíti önbizalmukat. A szeghalmi diákok kiváló felkészültségét bizonyítja, hogy Gál László ugyanezen a konferencián tavaly is
első lett, illetve Gazsó Attilának és Kaszai Laurának is van
még két-három éve a fejlődésre, és újabb sikerek elérésére.
Kaszai Laura régen sokat játszott szappanbuborékkal, és
elkezdte foglalkoztatni a kérdés, hogyan lehetne tartósabbá
tenni a buborékot, ezt kutatva alakult ki a témája. Egyik ismerősétől kapott egy receptet, eszerint tartós szappanbuborékhoz ioncserélt víz, szappan, sütőpor, cukor, vodka és mosogatószer szükséges. A recept nem tartalmazta a hozzávalók
pontos arányát. A versenyig rendelkezésre álló idő alatt ennek pontos meghatározására nem volt ideje. Annyit sikerült
kiderítenie, hogy minél nagyobb az anyag felületi feszültsége, annál tartósabb a szappanhab. A zsűrinek különösen a benyújtott írásos anyag tartalma, tagolása tetszett, és értékelte
azt is, hogy 9. osztályosként ő volt a legfiatalabb versenyző.
Laura jövőre is részt szeretne venni a nagyszalontai versenyen, szintén fizika szekcióban. Érdekli a kémia is, szerinte a
két tantárgy összefügg, a kettő között nem húzható éles határ.
Édesanyja példája nyomán gyógyszerész szeretne lenni.
Gál Lászlót Farkas Ilona tanárnő, Gazsó Attilát és Kaszai
Laurát dr. Tabiné Lehotai Klára tanárnő készítette fel a versenyre.
Molnár Lajos
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A MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI

A DÉVAVÁNYAI FOLKMŰHELY
EGYESÜLET HÍREI
A Déványai Folkműhely Egyesület két csoportja
népzenei minősítőn vett részt Kunhegyesen május 21én. A Csiperke Banda és a Gyöngyök Énekegyüttes
különböző kategóriában méretette meg magát. A zömében ötödik osztályos gyermekekből álló Csiperke
Banda első ízben vett részt ilyen eseményen, ahol
kategóriájuk legmagasabb fokozatát a Kiváló minősítést szerezték meg. A Gyöngyök Énekegyüttes már
rutinos versenyző csoportnak számít, akik immáron
második országos arany oklevelüket vehették át a
zsűritől. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőjüknek, valamint köszönjük a szülők önzetlen segítségét, amely során eljuthattunk Kunhegyesre.

2016. május 21-én a vésztői Szabó Pál Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola festészeti versenyt rendezett,
melyen tanszakunkat öt tanuló képviselte.
Eredmények:
III. korcsoport: 1. Kocsis Lili
2. Rózsa Anita
3. Ladányi Valentina
Bogya Barbara is eredményesen vett részt a versenyen.

Soron következő, egyben évadzáró
TÁNCHÁZI ALKALMUNKAT új, „régi - új”
helyszínen, az Agrodéva Kft. rendezvénytermében
tartjuk 2016. június 18-án 17:30-tól, melyre
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

IV. korcsoport: Kiemelt első helyezést ért el Juhász Evelin.
A szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola negyedik alkalommal hirdette meg a
„Szívem csücske” országos minősítő rajzversenyt. Tanszakunk 19 tanuló alkotásaival pályázott. Harminckét intézmény 620 pályamunkát adott be, amely jól tükrözi a verseny népszerűségét.
Eredmények:
II. korcsoport:
Arany minősítést ért el:
Sallai Kitti, Szekeres Anett, Farmasi Szabolcs,
Ferencz Lilla, Barta Vivien, Papp Vivien
Ezüst minősítést ért el: Agárdi Réka, Kocsis Lili

Gyöngyök Énekegyüttes

III. korcsoport:
Kiemelt arany minősítést ért el: Juhász Evelin
Különdíjat kapott: Elek Zsuzsanna
Arany minősítést ért el: Németh Csilla Boglárka, Juhász
Máté, Nyuzó Lili, Kecse Fanni, Varga Anna, Berényi
Krisztina, Rózsa Anita
Ezüst minősítést ért el: Ladányi Valentina
Bronz minősítést ért el: Kató Benedek
Felkészítő tanáruk: Laskai Tibor
Mind a gyerekeknek, mind pedig felkészítő tanáruknak
szívből gratulálunk!
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Csiperke Banda

A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Az eltelt időszakban megtapasztaltuk
egyházközségünk életében Jézus szavait:
„veletek vagyok minden nap a világ
végéig.” Az Egyház ma is él, egyre
többen vannak, akik meghallják lelkükben
Jézus hívó szavait: „jöjjetek hozzám,
mindnyájan kik megfáradtatok és terheket
hordoztok” és válaszolnak erre azzal,
hogy eljönnek a vasárnapi szentmisére,
illetve feladatot vállalnak az egyházközség
életében, működésében. Ezért jelenhet
meg
hétről-hétre
a
„Dévaványai
apostol” hetilap, ezért alakulhatott meg
a Mária Légió, ezért vannak litániák,
ezért lett kitakarítva a plébánia, a
templom, és előkészítve a felújításra. Az
önkormányzat is segítségünkre volt, amit
hálásan köszönünk. Jó tapasztalataim voltak a
családlátogatások területén, ezt ebben a hónapban is folytatni
fogom.
Továbbra is mindenkit szeretettel várunk minden
vasárnap 9.30-tól a templomba, hogy közösségbe gyűlve
Jézus körül, áldást kapjunk hétköznapi életünkre. Amint
a testi táplálék az erők veszteségének pótlását szolgálja,
az Oltáriszentség (Krisztus teste) azonképp erősíti meg
a szeretetet, amely a mindennapi életben hajlamos az
elfáradásra. Továbbá szükségünk van újra rátalálni a keresztény
értékrendre, mert láthatjuk annak szomorú következményeit,
ha valaki eltávolodik az Istentől, az Egyháztól és csupán
világi értékrend szerint rendezi be életét: egyre több a
szenvedélybeteg, a depressziós ember, egyre több a haragos,
egyre több az elváltak száma. Mindettől a hozzátartozók,

A Dévaványai
Folkműhely
Egyesület szeretettel
vár mindenkit:

2016. JÚNIUS 18. NAPJÁN,
SZOMBATON 17:30-TÓL

TÁNCHÁZI ALKALMÁRA.
Helyszín: Agrodéva Kft. rendezvényterme
Dévaványa, Széchenyi u. 4.
17:30-18:15-ig Aprók tánca
(népi játék és tánc ovisok részére)
18:15-19:00-ig: Családi táncház, kézműves
foglalkozással
19:00-tól

Felnőtt táncház

A táncházat vezeti: Laskainé Kiss Alexandra és
Mahovics Tamás néptánc pedagógusok,
Muzsikál az Ahhozképest Népzenei Együttes.
A büféről Kónya Mihály és csapata gondoskodik.
A programsorozatot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

szülők is rengeteget szenvednek. A megoldás minderre maga
Jézus Krisztus. Mindannyian vágyunk a lelki tisztaságra, az
életszentségre és a jövendő nemzedék igazi javát is akarjuk.
Ezeket a vágyakat ne hanyagoljuk el, az Egyház szentségeivel,
tanításával mellettünk áll, hogy isteni segítséget nyújtson egy
jobb világért folytatott küzdelemben. Éljünk ezekkel, mert
csak így tudjuk előre vinni jól az életünket. Nem hagyhatjuk,
hogy egy régi rendszer életünket továbbra is Istentől távol
tartsa és a hétköznapiságba, szürkeségbe, értelem nélküliségbe,
kapcsolatok terén pedig önzőségbe és ellenségeskedésbe
züllessze. Szükségünk van, hogy természetfeletti módon
lássuk életünket, annak eseményeit, nem élhetünk teljes életet
lelkiélet nélkül. Elhunytaink lelki üdvössége szempontjából
is fontos az egyházi végtisztesség, továbbá a szentmise értük
való felajánlása, mindezeket is bátran igényelhetjük.
Egyházunk a júniusi hónapot Jézus Szíve tiszteletére
szenteli, ezért a hónap minden pénteki napján templomunkban,
16 órától elvégezzük a litániát. Litánia után szentgyónásra is
lehetőség van.
Ebben a hónapban az évközi (10.,11.,12.,13.) vasárnapok
folytatódnak. Hétköznapra esik többek között: Barnabás
apostol (június 11.), Páduai Szent Antal (június 13.), Gonzága
Szent Alajos (június 21.), Mórus Tamás (június 22.), László
király (június 27.), Péter és Pál apostolok (június 29.) emlék,
illetve ünnep napja.
Kapcsolódjunk be az egyházközség életébe, hogy áldott
júniusi hónapunk legyen minden szempontból!
Minden vasárnap a szentmise 9.30-kor kezdődik,
elérhetőségeink: +36/30-465-1171, +36/30-714-9136.

Ft. Bilibok György

TÜDŐSZŰRÉS
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a
Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi Tüdőgondozóba.
Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani.
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!
A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba kerül
(melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi beutaló
szükséges.
A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi
szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!
Szűrési napok: kedd, szerda és péntek.
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06-66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt
polgármesteri iroda) vagy a 06-66/483-100-as telefonszámon
a 129-es melléken.
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AGRÁRIUM 2016 – MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁS

A KSH mintegy 600 ezer címen térképezi fel Magyarország mezőgazdaságát
május 15. és július 15. között
A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) az agráriumban tevékenykedő gazdaságok helyzetének feltárása
érdekében gazdaságszerkezeti összeírást hajt végre 2016. június 1-jei időponttal „Agrárium 2016” címmel. Az
összeírás célja, hogy nyomon kövesse
a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos
és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, a gazdálkodók
és az Európai Unió részére.
Az adatfelvétel két szakaszban történik elektronikus úton, 2016. május
15-29-ig van lehetőség a válaszadásra
egy online felületen, majd ezt követően

a kérdőívek összeírók közreműködésével − tablettel vagy laptoppal − történő
kitöltésére 2016. június 1. és július 15.
között kerül sor. Békés megye 57 településén, több mint 42 ezer háztartást
keresnek fel az összeírók.
Az összeírás elvégzése az Európai
Parlament és a Tanács rendeleteinek
megfelelően történik*. Az adatfelvétel
többek között kiterjed a használt földterületre, az állatállományra és a munkaerőre vonatkozó kérdésekre.
A felmérés fontos eleme az úgynevezett gazdaságküszöb, mivel a küszöb
alatti méretű földterület, illetve állatállomány nem minősül gazdaságnak, így
ezekről a háztartásokról csak néhány
alapinformáció kerül rögzítésre.
Gazdaságnak minősül az a háztartás,
melynek 2016. június 1-jén a művelésben tartott területe (szántó, konyhakert,
gyümölcsös, szőlő, gyep, erdő, halastó, nádas), művelési áganként, vagy
együttesen legalább 1500 m2, vagy a
gyümölcsös, illetve szőlőterülete kü-

lön-külön vagy együttesen legalább
500 m2. Az üvegház, illetve fóliasátor
esetében 100 m2 a határ, míg a gombatermesztésre használt területnél 50 m2.
Az állatállományra vonatkozóan a határ egy nagyobb élőállat (szarvasmarha, sertés, ló, juh, kecske, bivaly), vagy
50 baromfi (tyúk, lúd, kacsa, pulyka,
gyöngyös), ill. 25-25 házinyúl, prémes
állat, vágógalamb, vagy 5 méhcsalád. A
felsoroltakból már egy feltétel megléte
esetén gazdaságról beszélünk. Ugyancsak gazdaság az az adatszolgáltató, aki
a felmérést megelőző egy évben mezőgazdasági szolgáltatást végzett.
Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat
a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat
csak összesítve publikálja.
További információ az Agrárium
2016 mezőgazdasági összeírásról a
06-80/200-224 ingyenesen hívható telefonszámon, vagy az agrarium2016@
ksh.hu e-mail címen érhető el.

*Az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó rendeletei: 1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK és 543/2009/ EK

Központi Statisztikai Hivatal
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. | Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51.
• Telefon: (+36-1) 345-6000 | Telefax: (+36-1) 345-6788 • E-mail: ksh@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu

A RÉHELYI LÁTOGATÓKÖZPONT HÍREI

Júniusi-júliusi programjaink:
Június 18. Barnabás Nap és „Mágikus éjszaka”
- Múzeumok Éjszakája 19 órától

Programdíj: kedvezményes
400,- Ft/fő és teljesárú
500,- Ft/fő.

Július 11-16.
XI. Természetvédelmi
tábor

Előadás az év legrövidebb éjszakájához kapcsolódó
babonákról, népszokásokról. „Illatvarázs” gyógynövényTábori program szakemismereti túra, gyakorlati bemutató, kézműves foglalkozás.
Csillagászati megfigyelés teleszkóppal, kuvik-les túra, film- berek irányításával. Játékos foglalkozások, gyógyvetítés. Programdíj: kedvezményes 400,- Ft/fő és teljes árú növények varázslatos világa, pusztai csillagos
égbolt látványa, régi magyar háziállatok, ragado500,- Ft/fő.
zómadár-védelmi bemutató és madárgyűrűzés is
Július 2. „Lepkekaland” nyári túra 10 órától várja a táborlakókat. Részvételi díj: 28.000,- Ft/fő.
Jelentkezés: rehely@kmnp.hu és 06/30/445-2409.
A szakvezetéses túra során a nyár színpompás virágain előforduló tarka pillangók megfigyelésére kerül sor.
Szélné Sándor Katalin látogatóközpont-vezető
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
BALLAGÁS 2016.

A LEGJOBBAK ELISMERÉSE

Április 29-én sok családtag, ismerős, barát, iskolatárs búcsúzott az idei év végzőseitől a középiskolai
ballagási ünnepségen.
Három osztály fejezi be most középiskolai tanulmányait és lép ki a nagy betűs életbe, a munka világába,
tanul tovább a felsőoktatásban. Szintén sokan döntöttek úgy, hogy jelenlegi sikeres vizsgákat követően a
szakma után érettségit szereznek, illetve az érettségi
után szakmát tanulva továbbra is iskolánk diákjai maradnak. A közelgő vizsgák, az azokat követő további
lehetőségek, tervek azonban mind a háttérbe szorultak,
és 29-én az ünneplésé volt a fő szerep.
A Gyulai Szakképzési Centrum vezetősége nevében
Kovács Zsuzsanna főigazgató asszony szólt a végzősökhöz és a megjelent vendégekhez. Köszönetét fejezte ki a város vezetésének, hogy támogatja a helyi szakképzés fejlesztését, a fiatalok előbbre jutását, segíti az
iskolában folyó munkát.
A 11. osztályosok megható szavakkal idézték meg a
sok közös emléket, a középiskolás évek alatt szövődő
felejthetetlen barátságokat, szerelmeket. A végzősök
pedig az alsóbb évesekhez fordulva mondtak köszönetet ezekért az emlékekért, illetve szüleiknek, tanáraiknak fáradozásaikért, munkájukért.
Az ünnepség legmeghatóbb pillanata a Farkas Ildikó Díj átadása volt, melyet az idén több országos
verseny aranyérmes fodrász tanulója, Gönczi Orsolya kapott. Mellette sokan vehettek még át elismerést négy éves munkájukért, szorgalmukért, közösségi
tevékenységükért, kiváló gyakorlati teljesítményükért.
Hasonló szép eredményeket és sikeres vizsgákat kívánunk a végzősöknek, további eredményes tanulást,
munkát, kinek-kinek tervei szerint.
a középiskola nevelőtestülete és az alsóbb éves diákok

A Gyulai Szakképzési Centrum vezetősége, Kovács
Zsuzsanna főigazgató asszony, Gyarmati Istvánné és
Jancsurák József főigazgató helyettesek ünnepélyes
keretek között kitüntették a centrum ez évben legkimagaslóbb teljesítményt nyújtó diákjait és oktatóikat.
A Szakma Kiváló Tanulója verseny országos döntőjébe, egyéb országos és nemzetközi versenyekre
továbbjutó és ott jelentős helyezést elért tanulók és
tanáraik munkája hosszú heteken, hónapokon keresztül zajlott. A kiváló eredmények pedig évek munkáját
takarják, a szorgalommal, kitartással, alázattal végzett
tanulás azonban meghozta eredményét.
„Megérte!” Minden résztvevő véleménye ez volt!
Az elismerés szintén rendkívüli gesztus a centrum
vezetése részéről, hiszen hasonló jutalmazásra, illetve
az ünnepséget követő állófogadásra eddig még nem
került sor a dévaványai diákok és oktatók körében.
A ványai kitüntettek:
Gönczi Orsolya, Monoki Vivien és Márki Ágnes,
végzős fodrászok.
Oktatóik:
Gellai Zoltánné és Dr. Laczóné Kiss Ágota.
Gratulálunk az elismeréshez, a vezetőségnek pedig
köszönet a feledhetetlen és megható pillanatokért:
Tóth Erika, igazgató

Gyulai SzC Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégi- 8. osztályosoknak:
uma 2016/2017. tanévre felvételt hirdet nappali vagy esti 3 éves szakmunkás bizonyítványt adó képzésre:
munkarend szerint:
- hegesztő
- szociális gondozó és ápoló
érettségizetteknek:
- számítógép szerelő és karbantartó
OKJ 52, 54 szintű szakmákra: fodrász, kereskedő
OKJ 34 szakmákra: eladó, hegesztő, szociális gondozó
4 éves érettségit ÉS SZAKMÁT adó képzésre:
és ápoló, pincér
szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőknek:
2 éves érettségit adó képzés (4 érettségi tárgy és a szakmai végzettség)
másodszakma az iskolában oktatott szakmákban (2 év,
felnőttoktatásban esti munkarend szerint korhatár nélkül
ingyenes)

szépészet ágazatban (férfi fodrász, borbély; +1 év: fodrász)
vendéglátóipari ágazatban (pincér, + 1 év: vendéglátásszervező)
Érdeklődni: 06-66/585-110 vagy 06-20/293-29-83;
e-mailben: devavanya.gyszc@gmail.com
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Nagyon köszönöm Vendégeinknek a Múzeumbarátok
Körének vezetősége nevében, hogy olyan sokan eljöttek,
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel a Múzeumkerti estünkön. Úgy érzem, hogy jól sikerült a „Hívogató”. Ez
a rendezvény kissé rendhagyó volt, ahogy már a meghívónkból is kitűnt. A helyünkön nem változtattunk, hiszen megalakulásunk óta, mi itt vagyunk itthon, nekünk a
helytörténeti gyűjtemény (a múzeum) olyan, mintha haza
jönnénk.
Köszönjük a lehetőséget, a bizalmat, az együttműködést
a DÁMK vezetőségének Diósné Erzsikének, Pappné Auer
Ildikónak, a múzeum dolgozóinak, az önkormányzatnak.
Gondoltunk egy merészet. Több civilszervezet összefogásával álmodtuk meg ezt az estet. A lelkes múzeumbarátokkal együtt ki-ki vállalta, kivette a részét az előkészületekből, a megvalósításból a saját profilja szerint.
Így valósulhatott meg az Esküvői fotó kiállítás, a Nácsa
János emlékest (már második alkalommal), Jani bácsi vőfély munkásságát előtérbe helyezve a ványai lakodalmas,
a vacsora és a táncház.
A műsorban közreműködtek a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Folkműhely
Egyesület művészeti csoportjai. Köszönet érte Erdeiné
Mucsi Mártának, Erdei Attilának, Erdei Virágnak, Kárpáti Zoltán kollégámnak, aki a vőfély szerepét is alakította, Laskainé Kiss Alexandra és Mahovics Tamás néptánc
pedagógusoknak, akik a táncházat vezették.
A meghívókról Csatári István, a fotókiállításról a soksok lakodalmi kalácsról, perecről Vargáné Irénkéék csapata, a Hagyományőrző Nők Egyesülete gondoskodott.
Napok óta sürögtek-forogtak a konyhában. Az aprósütemények elkészítését, a tortafelajánlást Váradiné Szilágyi
Mónikának, a pergelt tortát Mile Magdikának köszönhetjük. A verőcés kalács, pártoló tagunk Csatári Terike,
a lakodalmi barack Kondacs Rita, a mézeskalács szívek
Elekné Emike és Váradiné Ilonka remekművei voltak.
A vacsora igen sovány lett volna, ha a három birka
nem rotyogott volna a bográcsban. Köszönjük Ungi Ferencnek, Barta Jánosnak, és Szűcs Tibornak az önzetlen
felajánlást. A harmadik bárányt Réhelyből vásároltuk.
Köszönjük Lengyel Tibornak is a segítségét. A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete vállalta a hús előké-

szítését, a főzést. Köszönet érte Bakó Gábornak, Balogh
Lászlónak, Baloghné Kondacs Ritának, Ladjánszki Ferencnének, Somogyi Lajosnak. A savanyúságot is tőlük
kaptuk. A kenyér a Nagy és Társa Bt. ajándéka volt. Természetesen a finom pálinka és a bor is felajánlásból került
a poharakba. Köszönjük Tóbiás Gábornak és Tóth Istvánnak. A vendéglátásban, a felszolgálásban az est folyamán,
városi középiskolánk vendéglátó szakos tanulói segítkeztek. Köszönjük! A vacsora után a lakodalmi zenéről, a jó
hangulatról Kádár Ferenc és Tóth István gondoskodott.
A táncos lábúakat Mártikáék, Szandi és Tamás szívesen
látták, várták a táncházba. A büfét Kónya Mihály és felesége biztosította. Nagyon köszönjük a tombolatárgy felajánlásokat is. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult
az estünk sikeréhez. Reméljük, mindenki jól érezte magát
és kedvére szórakozott!
Legyenek máskor is a vendégeink!
Tóbiás Gáborné
múzeumbarátok köre elnök

Tombola felajánlások:
Nácsa Imréné, Süle Lászlóné, Kozma Bálintné (TÉDE), Jakus Jánosné, Nagy és Társai Bt., Baloghné Berényi Erzsébet, Balogh
Gyula, Tóbiás Gábor, L. Papp Ferencné, Várkonyiné Illés Magdolna, Purgel Mihályné, Őrangyal gyógyszertár, Papp Lajos,
Szűcs Tibor, Papp Emil, Németi József, Elek Lajosné, Tóbiás Gáborné, Berta Edit, Szűcs Ferencné, Kovács Károlyné, Horváth
István, Mile Lajos, Molnár Tünde, Szilágyi Józsefné, Csontos Gyuláné, Váradi Andrásné, Berta Istvánné, dr. Nagy Lászlóné,
Laskai Tiborné, Feke Istvánné, Sebestyén Katalin, Varga Istvánné, Telepolc, Szalay Ferenc, Gyányi Irén, Balog Lászlóné,
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete.
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NÁCSA JÁNOS EMLÉKEST
A MÚZEUMKERTI ESTEN
Május 27-én pénteken már délelőtt finom illatok lengték
be a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény kertjét. Sült
a finom ványai kürtös, három birka rotyogott a kondérokban, a zenészek hangoltak. Ványai lakodalmas címmel,
a Múzeumkerti Est keretében emlékeztünk Nácsa János
bácsira, a vőfélyre. „700 lakodalom, 50 év a lakodalmas
menet élén” - vallotta magáról Jani bácsi.
A képviselő-testület támogatásával, a DÁMK segítségével megvalósult redezvénynek nagy sikere volt.
Négy egyesület fogott össze: a Dévaványai Múzeumbarátok Köre ahogy szokta, rendezte a vacsorát, a Hagyományőrző Nők Egyesülete sütötte a lakodalmi kalácsot,
a Nagycsaládos Egyesület a főzést vállalta, a Folkműhely
Egyesület lakodalomhoz illő műsorral kedveskedett a jelenlévőknek.
A műsor után Kádár Ferenc tárogatóval, Tóth István
harmonikával szórakoztatta a „násznépet”. A kertben a
sátor alatt lehetett nótázni, benn a nagy teremben pedig
Mahovics Tamás és Laskainé Kiss Alexandra néptánc pedagógusok táncházba hívogatták a táncos lábúakat.
A násznépet annak rendje-módja szerint a vőfély – Kárpáti Zoltán – szórakoztatta Jani bácsi rigmusaival. A finom
birkapörkölt után pedig Mile Magdolna csodálatos pergelt
tortája került az asztalra, illetve tálcákra, hogy mindenki
megkóstolhassa.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult az est sikeréhez.

DÉVAVÁNYAI LAKODALMAS
A városi önkormányzat, a DÁMK, egyéni vállalkozók és
magánszemélyek támogatásával, négy helyi civilszervezet
jó hangulatú, felejthetetlen rendezvényt tartott május 27-én
a múzeum kertjében. A közreműködők között láthattuk és
hallhattuk a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulóit, a Folkműhely Egyesület művészeti csoportjait. A rendezvény lakodalmi hangulatáról
vőfély szerepében (Nácsa János vőfélybotjával, kulacsával
és verseivel) Kárpáti Zoltán, a zenészek: Kádár Ferenc és
Tóth István, a szakácsok: Bakó Gábor, Balog László, Somogyi Lajos és feleségeik, a tortákat készítő Mile Magdolna és a finom süteményeket sütő hagyományőrző hölgyek
gondoskodtak. A műsor fiatal szereplőit látva megnyugtató
érzés, hogy a népművészet és annak hagyományai Dévaványán hosszú időre biztosítva vannak. Köszönet ezért
minden közreműködőnek! Családom és rokonaim nevében
külön köszönöm a Hagyományőrző Nők Egyesületének,
hogy édesapámról megemlékeztek ezen a szép rendezvényen és elnöküknek Vargáné Oláh Irénkének, aki méltatta
Nácsa János vőfélyi munkásságát és idézett önéletrajzából
is: „…több száz alkalommal, ötven éven át mentem a lakodalmas menet élén….” Köszönöm a közönségnek (násznépnek), hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt,
„legyen a házuknál örök a békesség”.

Varga Istvánné
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Nácsa László

VÁROSI GYERMEKNAP
Az idei évben az önkormányzatunk jóvoltából harmadik
alkalommal került megrendezésre a városi gyermeknap.

a bűvész műsor, a Bóbita koncert és Fábián Éva interaktív
műsora sokakat odavonzott.

Az előkészületek már jó pár nappal előtte megkezdődtek a
dekorációk készítésével, a játékeszközök és minden féle kellékek helyszínre szállításával. A reggeli órákban a rendezők
szervezők és segítők a művelődési ház területét díszítették
és berendezték a délutáni programokra.

A színházteremben a vasútmodell kiállítás várta az érdeklődőket, rövid betekintést kaphattak a vasút történetébe.
Az önkormányzat vacsorával várta a rendezvény résztvevőit és minden látogatót, ami jól is esett a nap végén.
Ezen a napon nagyon sokan dolgoztak azért, hogy a dévaványai gyermekeknek igazán emlékezetessé tegyük a gyermeknapot.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok segítségét akik
nélkül nem jöhetett volna létre ez a nap.
Köszönet:

Fotó: Ambruzs-Szabó József

A megnyitó után mindenki számára ingyenesen elérhető
volt 3 ugrálóvár, trambulin, bringó-hintó, Dottó kisvonat és
lovaskocsikázás. A Vidra Járási Önkéntes Mentőcsoport jóvoltából lehetőség volt kipróbálni a rekeszmászást. A Rex
Biztonsági Szolgálat színvonalas kutyás bemutatót tartott.
Ezen felül íjászkodás, rendőrségi kellékek, tűzoltósági felszerelések voltak kipróbálhatók a gyermekek számára. Az
újjlenyomat olvasó és az oxigén maszk kipróbálását nagyon
élvezték a gyerekek. A felnőttek részére egészségsátor volt,
ahol vérnyomás, vércukor, illetve testtömeg mérésre volt lehetőség.
Az óvó nénik csillámtetoválással, arcfestéssel, lufi hajtogatással és buborékfújással örvendeztették meg a kicsiket és
nagyokat egyaránt.

Dévaványa Város Képviselő-testületének, akik az anyagi forrást biztosították, hogy ez a rendezvény immár a 3.
alkalommal ingyenes lehessen, dévaványa óvodapedagógusainak, (csillámtetoválás, lufihajtogatás, arcfestés). Az
arcfestésben közreműködtek még: Laskai Tibor, Laskai Tiborné, Tóbiás Kata. Tóbiás Gábornénak köszönjük, hogy
az óriásbuborék fújót a rendelkezésünkre bocsátotta. A
Hagyományőrző Nők Egyesületének a sütést és a paprikás
krumpli feltálalását. Halasi Imre szakács vállalta az 500
adagos paprikás krumpli főzését, köszönet érte.
Külön köszönet Ignácz Lászlónak, aki szívvel-lélekkel a jó ügy mellé állt és sokat segített a szervezésben.
A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoportnak, Rex biztonsági szolgálatnak, a Tűzoltóságnak. Köszönjük továbbá:
Balogh Istvánnak, Ambruzs–Szabó Józsefnek, Boda Ferencnének, Korda Istvánnak, Hajas Mátyásnak, a DÁMK
dolgozóinak.
Sok szeretettel várjuk városunk lakóit a következő
gyermeknapra is!

A szabadtéri színpadon az előadók szórakoztatták a
közönséget. Fizimiska a nagyvilágban című bábelőadás,

Szervezők

FUTSAL
2016. május 22-én részese voltunk egy olyan eseménynek, amelyre igazán büszkék lehetünk. Budafokon a Fonyódi Antal Sportcsarnokban került megrendezésre az U15-ös
futsal bajnokság döntője, amelyre hosszú és küzdelmes út
vezetett. A gyöngyösi területi döntőről másodikként kerültünk az ország négy legjobbja közé. Mivel a SZEOL SC
nem jött el, ezért a harmadik hely biztossá vált. A döntőbe jutásért az ETO-Futsallal kellett megmérkőznünk, ahol
nagy küzdelem árán mégis vereséget szenvedtünk. Maradt
a harmadik hely, amelyre így is nagyon büszkék vagyunk.
A négyes döntő eredményei:
Elődöntők: SZEOL SC Futsal – Dunakeszi FK 0-10
ETO Futsal – Dévaványa 3-1

3. helyezés: SZEOL SC – Dévaványa 0-10
Döntő: Dunakeszi – ETO Futsal 2-3
Végeredmény: 1. ETO Futsal
2. Dunakeszi
3. Dévaványa
4. SZEOL SC
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az edzőnknek,
Ugrai Csillának, hogy hitt, bízott és felkészített bennünket.
A csapat: Diós Benedek, Juhász Péter, Kató Benedek,
Kovács Bence, Kovács Zoltán, Nagy Zoltán, Papp Dávid,
Stranszki Zsolt, Tölcsér Rajmund.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
lakban dolgozó ügyintézők, illetve a
települési ügysegédek részletes tájékoztatást adnak már a kérelem benyújtásakor, illetve kiemelt fontosságú a
hatósági határozatok értelmezése, kellően alapos elolvasása!

Helyben képzés vidéken is

Katonai toborzó előadás és Toborzó
Országfutás Gyomaendrődön

gyal közösen koszorút helyezett el az
emlékműnél.

A Magyar Honvédség Mobil Toborzó
Csoportja népszerűsítő előadást tartott
Gyomaendrődön.
2016. április 25-én hétfőn 12 órai kezdettel a Magyar Honvédség Mobil Toborzó Csoportja népszerűsítő előadást
tartott álláskeresők és más érdeklődők
részére Gyomaendrődön. A jelenlévők
egy csoportos tájékoztató keretében
kaptak részletes információkat a Magyar Honvédség által felajánlott lehetőségről. A katonai szolgálat bemutatására és a katonai hivatás erősítésére
szánt eseményen dr. Pacsika György
járási hivatalvezető és Tímárné Buza
Ilona foglalkoztatási osztályvezető
képviselte a Gyomaendrődi Járási Hivatalt.
A toborzást követően a Honvédség
szervezésében megvalósuló 2016 kilométer hosszú országos váltófutás érintette Gyomaendrőd városát. A Hősök
terén a futókat Toldi Balázs polgármester fogadta, és dísz szalagot kötött
a váltó staféta botjára. A megemlékező
beszédet követően dr. Pacsika György
járási hivatalvezető Toldi Balázs polgármesterrel és Lipták József őrnagy-

Fontos változások az aktív korúak
ellátásában!
Fokozottabb figyelmet igényel az ügyfelektől a pénzbeli ellátásokkal összefüggő jogszabályváltozás.
Módosultak az aktív korúak ellátására
vonatkozó jogszabályi rendelkezések
2016.05.01. napjával, mely változások
elsősorban a jogosulatlanul igénybe
vett ellátás visszafizetését érintik!
A 2016.04.30. napját követően indult
eljárások eredményeként megállapított ellátások esetében az ügyfeleknek
már 8 napon belül be kell jelenteniük
a szüneteltetésre, illetve a szüneteltetés
megszüntetésére okot adó körülményeket annak érdekében, hogy a hatóság az
ügyfél számára legkedvezőbb időponttól tudja az ellátást továbbfolyósítani.
Kiemelt változás továbbá a jogosulatlanul igénybe vett ellátásokkal öszszefüggő visszafizetési kötelezettség,
mely a hatályba lépett változások eredményeként érint minden ügyfelet, aki
jogosulatlanul vette igénybe az ellátást.
A pénzbeli ellátásokat érintő változásokkal összefüggésben a Kormányab-
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A GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia
Rendszer megnevezésű munkaerőpiaci program keretében indult cipőfelsőrész-készítő képzés záróvizsgájára
2016. május 5. napján került sor.
A képzés 2015. október közepén indult, és a tanfolyam 6 hónapos időtartama alatt a résztvevő 25 év alatti
álláskeresők az elméleti és gyakorlati
oktatások keretében betekintést nyerhettek a cipőkészítés rejtelmeibe. A
záróvizsgán 11 fő sikeresen teljesítette a követelményeket, akik cipőfelsőrész-készítő OKJ-s rész szakképesítést
szereztek. A képzés a gyomaendrődi
Turul Cipő Kft. igényére épült, ennek
megfelelően az elméleti és gyakorlati
oktatásra és a záróvizsgára is a cég telephelyén került sor.
A 2016. évben is számos munkáltatói
igényre épülő, Gyomaendrődre kihelyezett képzés indul a Békés Megyei
Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
szervezésében (élelmiszer-vegyi áru,
gyógynövényeladó, targoncavezető,
pincér, női szabó, földmunkarakodó és
szállító-gépkezelő, szociális gondozó
és ápoló). A képzések GINOP 5.1.1
és GINOP 5.2.1 program forrásából
finanszírozottak. A helyben megszervezett tanfolyamokra nem kell utazniuk a hallgatóknak, és egyben a leendő
munkahelyükön történik a gyakorlati
oktatás. Békéscsabai helyszínű képzésekre továbbra is bekerülhetnek hátrányos helyzetű álláskeresők, akiknek
a kérelmüket a Gyomaendrődi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kell
benyújtaniuk.

ANYÁK NAPJA
2016. május 6-án tartotta a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesülete az anyák napi rendezvényét.
A program rövid műsorral kezdődött, egyesületünk tagcsaládjainak gyermekei verset mondtak, közben egy-egy
zeneszám is felcsendült. Ezt követően a gyerekek virággal
köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
Egyesületünk szorgos férfi tagjai szerény vacsorával
lepték meg a megjelenteket, melyet mindenki jóízűen fogyasztott, majd sütemény és üdítő mellett kötetlen beszélgetéssel zártuk a napot.
Köszönjük Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a támogatást, melyből méltóan tudtuk
megünnepelni ezt a számunkra fontos ünnepet.
Köszönjük a fellépő gyerekeknek, hogy kellemes perceket szereztek sokunk számára, a szülőknek, hogy felkészítették őket, továbbá az önzetlen adományokat.
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

Dévaványai Hírlap - 18. oldal

PÉCS – KIRÁNDULNI VOLTUNK…

Május 14-én reggel 26-an indultunk el a dévaványai sofőrrel Séllei Zoltánnal Pécsre. A szállásunk
elfoglalása után utunk a Zsolnay negyedbe, onnan a
családi mauzóleumba vezetett. A több órás látnivalókról tájékoztatatásról idegenvezetőnk Regöly Zsolt
gondoskodott mindkét napon. A csepergős időjárás
ellenére kilátogattunk Misina tetőre, a TV toronyhoz.
A kilátóból tekinthettük meg a csodálatos tájat, Pécs
környékét.

történetének és nevezetességeinek elsorolása után, látogatást tettünk a Széchenyi téren, benéztünk a Dzsámiba, a Székesegyházba. Azt követően felkerestük a
világörökségnek nyilvánított Ókeresztény emlékhelyet
a Cella Septichorát, a püspöki gyűjteményt, a középkori egyetem egykori helyszínét.

A tömör program, illetve a szakadó eső nem tette
lehetővé, hogy a mésztufa barlanghoz és környékére
kilátogassunk, de azt hiszem ennek ellenére is élméA vacsora elfogyasztása után a kollégiumban még nyekben és látnivalóban bővelkedve indultunk haza.
beszélgetésre, TV nézésre került sor, voltak akik sétálni Sötétedés előtt értünk Dévaványára, de még a buszban
indultak.
eldöntöttük, hogy ősszel ismét szervezünk egy kiránMásnap a reggeli után szomorúan tapasztaltuk, hogy dulást!
Balogh Aranka
az eső egész nap „velünk van és marad is”. A belváros

2016. július 9 - 22-éig látható a
CSIPKEFA című textilkiállítás
a DÁMK Művelődési Házban.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várok!
Víg Hilda
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BAJNOK LETT A DÉVAVÁNYAI BOROSTYÁN FUTBALLCSAPAT
2016. május 22-én városunkban került megrendezésre a Magyar
Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatósága, és a Fogyatékkal élők Békés Megyei Szövetsége által kiírt 2015-2016-os
bajnoki sorozat záró mérkőzése. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik anyagilag és a személyes közreműködésükkel is segítették a csapatot és a rendezvény sikerében is
oroszlánrészt vállaltak.
Meghívott vendégeink voltak:
• Dankó Béla országgyűlési képviselő a Magyar Labdarúgó
Szövetség Elnökségi tagja, valamint a Békés Megyei Labdarúgó Igazgatóság Társadalmi Elnöke
• Valánszki Róbert polgármester
• Kiss Károly alpolgármester és felesége
• A dévaványai képviselő-testülete tagjai: Földi Imre, Németi
József, Tomasovszky Sándor
• Őze Tibor, a Magyar Labdarúgó Szövetség grassroots
menedzsere
• Tóth Márton, a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség alelnöke
• Váradi Károly, a Dévaványa Sportegyesülete elnöke
• Molnár Tamás, volt NB I. labdarúgó, és edző
• Török Tímea, a Borostyánkert Otthon részlegvezetője
• Fehér Antal, a META Vasipari Kft. ügyvezetője
• Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete
• Dévaványa Felemelkedésért Közalapítvány munkatársai
• Szarka József a Nagy és Társa Bt. cégvezetője
Köszönjük azt a támogatást, mellyel segítették a futballcsapatot
abban, hogy részt tudjunk venni ezen a bajnoki sorozaton, és ilyen
szép eredményeket érjünk el.
Köszönjük továbbá a támogatást Seeberger Netta a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum igazgatónőjének.
Ugrai Csilla a csapat edzője nem tudott jelen lenni, mert az
Országos U15 korosztályos döntőjén vett részt csapatával, melyen
bronzérmesek lettek, de lélekben természetesen a csapat mellett
állt, értünk is izgult.
Rögös út vezetett idáig.
Két éve alakult a dévaványai Borostyán futballcsapat, melynek
tagjai fogyatékkal élő felnőtt fiatalok. 2016. 02. 01. óta tagjai a
Dévaványai Sportegyesületnek.
Mielőtt a mozgás szeretetétől hajtva megalakult a csapat, a
szabadidő hasznos eltöltése volt a cél. Ahol arra alkalmas helyet
találtak, ott fociztak. Hamar kiderült, hogy tehetségesek, és érdemes lenne komolyabban foglalkozni velük. Ez adta az ötletet a
Borostyán futballcsapat hivatalos megalakítására, és komolyabb,
rendszeresebb edzések megtartására. Ekkor már a helyi sporttelep
műfüves pályáját is igénybe vehették heti 1 alkalommal.
Először Molnár Tamás, majd Ugrai Csilla edző szabadidejét
feláldozva, minden ellenszolgáltatás nélkül vállalta, hogy foglalkozik a csapattal. Ennek köszönhetően ezalatt a rövid idő alatt egyéni,
és csapat szinten is úgy a fizikai állóképességükben, mint a játékbani technikai tudásukban is látványos fejlődés mutatkozott.
Kezdetekben a körösladányi általános iskola tanulóival mérkőztek meg, változó sikerekkel. Az első biztató eredmények arra
sarkallták őket, hogy nagyobb kihívást keressenek. Így találtunk
rá, arra a versenykiírásra, mely a 2014-2015-ös Kupasorozatot foglalta magába.
A lelkesedés egy pillanatra sem hagyott alább, sikeresen vették az akadályokat. A kupasorozat végére a mi Borostyán csapatunknak sikerült
bezsebelnie a legtöbb pontot, s ezáltal az első helyezést megszereznie.

Fotó: Ambruzs-Szabó József

A kitartó munkának, fegyelmezett, technikás játéknak köszönhetően a 2015-2016-os bajnoki sorozaton is I. helyezést értünk el.
Díjazták továbbá a kiemelkedő egyéni teljesítményeket is.
Csapattagok:
1. Bodzás István
2. Bogya István
3. Buin János József
4. Czakó István
5. Csahoczki Márk

7. Nácsa Miklós
8. Pusoma Róbert
9. Rácz Tibor
10. Rózsa László
11. Szentmiklósi László

6. Kiss Csaba
Díjazottjaink:
• gólkirály: Bogya István
• legjobb kapus: Szentmiklósi László
• legjobb csatár: Csahoczki Márk
• legjobb hátvéd: Rácz Tibor
• legjobb ballábas lövő: Czakó István
• a 4 forduló során a legkiegyensúlyozottabb játékot nyújtó
futballista: Rózsa László
• a kezdetektől számítva legnagyobb fejlődést mutató játékos:
Pusoma Róbert
További céljaink:
A megyei szintű mérkőzések után szeretnénk országos szintű versenyeken megmérettetni magunkat. A szakmai értékelés is
bizonyítja, hogy reális a célkitűzés. Valamint szeretnénk egyéb
futball edzőtáborokban is részt venni, mely a fenti célok megvalósítását nagyban segíthetné.
Addig, amíg az értékelés folyt, a BM Hajnal Isván Szociális
Szolgáltató Centrum Magnólia tánccsoportja előadott egy vidám
rock and rollt.
Fellépők: Kádár Angéla, Minárcsik Tünde, Buin József, Eszlári László, Nagy Imre, Szarka László, Vasas Luca, Földvári Mária
Az eredményhirdetés után finom ebéddel vendégeltük meg a
meghívott vendégeket és a futballcsapatok tagjait, melyet ezúton
is szeretnénk megköszönni Kiss Károly alpolgármesternek és
kedves feleségének, és a dévaványai képviselő-testülete tagjainak: Földi Imrének, Németi Józsefnek, Tomasovszky Sándornak,
valamint a Dévaványai Nagycsaládosok Egyesülete képviseletében megjelenteknek.
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Daru Imre mentálhigiénés munkatárs

2016 „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT”
Kovács Zsolt sportedző
2016-ban Dévaványa Város Képviselő-testülete Kovács Zsolt
birkózóedzőnek adományozta a „Dévaványa sportjáért” elismerő címet.
Kovács Zsolt 1977. február 8-án született Szeghalmon. Általános iskolai tanulmányait a Ványai Ambrus Általános Iskolában
végezte. Nagykőrösön, a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskolában érettségizett. Érettségi után technikus minősítést
szerzett. 1996-ban Békéscsabán Posta Kézbesítő szakvizsgát
szerzett. 1998-ban sportedzői iskola, majd 2000-ben a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi karán sportedzői
képesítést szerzett. Jelenleg a dévaványai postahivatal kézbesítőjeként dolgozik.
A birkózás iránti szeretete már kisgyermek korában jelentkezett. A sportot 1985-ben kezdte, Balogh Zsigmond edző keze
alatt, mellyel középiskolai tanulmányai alatt sem hagyott fel.

Technikumi tanulmányai után rövid ideig Kecskeméten folytatta
a birkózást. Ezen évek alatt a legjobbak között tudott maradni,
de sajnos megélni nem tudott belőle. Hazajött Dévaványára és
Balogh Zsigmond mellett megkezdte edzői pályafutását. 2000től egyedül vezeti a birkózó szakosztályt. Szabad idejének jelentős részét tanítványaival tölti. Nagyon szeret velük foglalkozni,
amit csinál, szívvel-lélekkel teszi. Edzéseit: hétfőtől-péntekig
17-19 óráig, kedden reggel 6-7 óráig tartja. A legjobb tanítványaival szerdánként Orosházán Centrumedzésen vesz részt.
Tanítványaival elért eredményei: Ladjánszki Ádám válogatott
birkózó; Diákolimpia Magyar bajnokság: Szilágyi Anikó, Kecse
Hermina, Szokolai Szabina, Rózsa Adrien, Kónya Andrea, Ladjánszki Ádám, Herda Attila, Tímár Zsolt, Kovács Ádám.
„Akárcsak a vas, amely folyvást csillog, ha edzik, ám rozsdásodik és formátlanná válik, ha nem használják, így van ez az
emberrel is, aki ha nem marad állandó edzésben, tunyává és
henyévé lesz.”
(Georg Gumpelzhaimer)

KIHÍVÁS NAPJA
Ez a nap nem ugyanúgy kezdődött a diákok és a pedagógusok
számára mint az eddigiek az év során. Május 25-én (szerdán)
7.30-kor köszöntőre, majd díjátadóra vonultak az udvarra a Ványai
Ambrus Általános Iskola felsős tanulói. Ekkor került sor a „Dévaványa Sportjáért” kitüntetés átadására, amit Mile Lajos alpolgármestertől Kovács Zsolt birkózó edző vehetett át. A díjat minden
második évben az kapja, aki a településen a legtöbbet tesz a sportért, a sportolókért, a közösségért.
A díjátadás után 15 perces torna vette kezdetét, amit a megszokott módon Kovács János testnevelő pedagógus vezetett le. Azt követően a gyerekek szervezett keretek között tornáztak, telephelyenként, iskolánként különböző időközökben. Így a középiskolában, a
Szügyi Dániel Református Általános Iskolában is.
Az országos rendezvényhez Dévaványa is csatlakozik már
évek óta. Az egészséges életmód, a sporttevékenységekre ösztönzés már az óvodákban elkezdődik, amit a gyerekek nagy örömmel fogadnak.
A nap során a felnőttek is hozzájárultak a megmozduláshoz. A
Margaréta Idősek Otthona lakói, Borostyánkert gondozottjai, az
intézmények dolgozói, a nyugdíjasok, civilek kivették a részüket
tornázással, pulzusnövelő tevékenységekkel. A strandfürdőben
lehetett úszni, a művelődési háznál aerobikozni, jógán részt venni. A központi helyen, a művelődési ház udvarán elhelyezett vízi
foci, csúszda, trambulin kellőképpen ki volt használva, az időjárás
is kedvezően alakult. Az érdeklődők nézhettek kango és birkózó
bemutatót, mazsoretteseket, valamint a közös tornába is bekapcsolódhattak.
Az esti órában Réhely irányába indult kerékpározókhoz fél százan csatlakoztak. A frissítő elfogyasztása és a rövid tájékoztató
után indultunk haza.
A Magyar Szabadidősport Szövetség hivatalos közlése szerint
a település lélekszámát figyelembe véve a IV. kategóriában indult
települések közül városunk a 3. helyezést érte el.
Gratulálunk mindenkinek, aki részt vett és jelenlétével megtisztelte a különböző programokat!
A szervezők
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Fotók: Ambruzs-Szabó József

LABDARÚGÁS
Újabb négy mérkőzést játszott
le csapatunk a megye első osztály tavaszi fordulójából. Sajnos 1 pontot sikerült szerezni,
amellyel az utolsó, egyben kieső helyre kerültünk. Egyetlen
egy mérkőzése van még a csapatnak, amit nevezhetünk „kiki” vagy „élet-halál” harcnak,
amit az Elek együttesével kell
megvívni. Ironikusan mondhatnám egyszerű a helyzet,
valahogy győzni kell, ugyanis
csak a 3 pont megszerzésével
maradhat bent a csapat. Minden más eredménnyel az Elek
együttese hosszabbítja meg
tagságát a legjobbak között. Bízunk benne, hogy minél többen
elkísérnek és buzdítanak majd
bennünket, ezzel is segítve
az esetleges bent maradást az
első osztályban. Tudtuk, hogy
nagyon nehéz tavasz vár ránk,
ami sajnos be is igazolódott,
de legalább megmaradt még az
esély az utolsó fordulóra.
DÉVAVÁNYA –
BÉKÉSCSABAI JAMINA
0-1 (0-0)

Dévaványa: 150 néző
V.: Sechna Gábor

Dévaványa: Szász D., Szalai
B. (Czakó I.), Farkasinszki L.,
Bakó B., Halasi P., Somogyi T.,
Adamecz I.
Edző: Kovács Gyula – A mai
játék alapján az egy pontra rászolgáltunk volna. Elismerésem
a Jaminának.
Jók: Somogyi T., Ungi A.

Egy erősen döntetlen szagú mérkőzésen nem igazán
kápráztatták el a csapatok a
kilátogató nézőket. Az elmúlt
hetekhez képest stabilabban
játszottunk, de elől szinte egykét lehetőségen kívül semmilyen veszélyt nem jelentettünk
az ellenfél kapujára, és ezzel
sajnos nem lehet mérkőzést
nyerni. Ráadásul az utolsó
utáni pillanatban a vendégeknek sikerült nagyon szerencsés körülmények között a
győztes találatot megszerezni,
azonban még úgyis pont nélkül maradtunk. Nagyon fájó
vereség volt.

SZABADKÍGYÓS –
DÉVAVÁNYA 3-1 (1-0)

Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:
M GY

D

V

1. Méhkerék

27

25

2

0

(76-21)

77 pont

2. Szarvas

28

15

10

3

(83-40)

55 pont

14. Dévaványa

27

5

1 21

(38-99)

16 pont

15. Dévaványa

27

3

7 17

(33-63)

16 pont

Szabadkígyós: 150 néző
V.: György Sándor

Dévaványa: Szász D., Halasi P., Farkasinszki L., Bakó B.,
Szalai B., Czakó I., Adamecz
I., Somogyi T. (Werle T.), Ungi
A. (Kovács Gy.), Bartó R., Kovács F. (Diós K.).
Gólszerző: Bartó R. 69’
Edző: Kovács Gyula – Pozitívum, hogy a csapat az elmúlt
meccsekhez képest legalább
akart és küzdött. Gólhelyzeteink kihasználásával még mindig hadilábon állunk. Egy Csekével jobb volt a Szabadkígyós.
Jók: Adamecz I., Farkasinszki L., Bakó B., Bartó R.
Csapatunk az utóbbi hetek
egyik legjobb teljesítményével
rukkolt ki, de a hazai csapat a
kapu előtti határozottságával
otthon tartotta a 3 pontot. A mezőnyben teljesen egyenrangú
ellenfelei voltunk a szabadkígyósi csapatnak, de sajnos újra
borzasztóan könnyű gólokat
adtunk ajándékba. Amíg ezeket nem sikerül kiküszöbölni,
addig hiába a remek mezőnybeli teljesítmény, a jutalmunk 0
pont lesz.
MEZŐHEGYES –
DÉVAVÁNYA 1-1 (0-0)

Mezőhegyes: 120 néző
V.: Sándor Gergely

Dévaványa: Hajdú G., Szalai
B., Farkasinszki L., Bakó B.,
Ungi A., Czakó I.(Tóth M.),
Adamecz I., Diós K., Kovács F.,
Kovács Gy. (Werle T.) Bartó R.
Gólszerző: Bartó R. 88’
Edző: Kovács Gyula – A látottak alapján rászolgáltunk
az egyik pontra. Végre tudtunk
egymásért küzdeni, remélem,
hogy ezt a formát a jövő hétre
is átmentjük.
Jók: Hajdú G., Kovács F.,
Farkasinszki L., Adamecz I.,
Bartó R.
Egy jó iramú eseménydús
meccsen jól szórakozott a kilátogató közönség. A döntetlen
reális a meccs képét tekintve.

Mindkét csapat eldönthette volna a mérkőzést a maga javára,
de a ziccerek sorra kimaradtak.
Csapatunk folytatta a múlt héten megkezdett utat, alázatos
játék, megfelelő küzdőszelemmel, aminek 1 pont lett hétvégén a jutalma. Ezen a meccsen
is bebizonyosodott, hogy az új
felállás jobban fekszik a csapatnak, mert néhány játékos az
új szerepkörben kifejezetten jó
teljesítményt nyújtott.
SZARVAS – DÉVAVÁNYA
5-1 (3-1)

Szarvas: 150 néző
V.: Szűcs Zsolt

Dévaványa: Szász D., Szalai
B., Farkasinszki L., Bakó B.,
Halasi P. (Diós K.), Somogyi T.
(Werle T.), Adamecz I., Marton
L., Kovács F. (Nyíri A.), Tóth
M.(Papp V.), Bartó R.
Gólszerző: Adamecz I 37’
Edző: Kovács Gyula – A két
csapat között kijött a helyezésbeli különbség. Kettő – null
után visszajöhettünk volna a
mérkőzésbe, de sajnos a harmadik gólt nagyon hamar kaptuk és ezzel minden eldőlt.
Jók: Bakó B., Farkasinszki
L., Tóth M., Szász D.
A mérkőzés alapján teljesen
megérdemelt hazai győzelem született. A szarvasi csapat kegyetlenül kihasználta,
megbüntette egyéni hibáinkat.
Hiába jöhettünk volna vissza
a mérkőzésbe a szépítő találattal, a hazaiak még a szünet
előtt egy pontrúgással azonnal visszaállították a kétgólos
különbséget. A második játékrészben az ellenfél tizenhatosánál rendre elakadtunk
és rossz döntéseket hoztunk.
Nem úgy a hazai együttes, aki
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még további két találattal bebiztosította győzelmét.
Ha valaki szeretne még többet
megtudni a csapatunkról, látogasson el az alábbi honlapra:
www.devavanyase.gportal.hu
A mérkőzés fő támogatói:
Városi Önkormányzat, Barna Sándor, Bereczki András,
Bereczki Árpád, Erdős Csaba, Erdős Zsolt, Papp Sándor,
Darvasi Sándor, Parola Mihály, Valach Piroska, Szilágyi
Sándor, Szi-lágyi Sándorné,
Séllei Róbert, Magyar Antal,
Pengő Imre, Tóth István, 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, Lovász Lajos, Ungi Tibor, Zeller Sándor,
Kovács András, Kovács Andrásné, Szarka István, Szabó
Mihály, Valach Ede, Marton
Lajos, Csontos András, Pervanov Ádám, Gusztafik Gábor,
Urbanovics András, Harmati
Csaba, T. Nagy Imre, Gyebnár Mihály, Kiss Károly és
családja, Végh Tamás, Bak
László, Szilasi József, Szilasi
Ivett, Papp Marcell, Erdős Kiara, 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,
Szenteszki Milán, Hajdú Róbert, Harmadik 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

SAKK
ORSZÁGOS KORCSOPORTOS RAPID
BAJNOKSÁG, HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
A tavalyi évhez hasonlóan idén is Hajdúböszörmény adott
otthont az országos bajnokságnak. Hat korcsoportban folytak
a küzdelmek. A legnagyobb lányok mezőnyében indult Fekete
Ágnes. Az első fordulóban elszenvedett váratlan veresége nem
törte le, és a következő nyolc fordulóban veretlen maradt. Végig
esélye volt az első hely megszerzésére, de az utolsó játszmájában nem sikerült nyernie, így meg kellett elégednie a második
hellyel.
Végeredmény:
1. Gál Hanna Krisztina / Paksi ASE /
6,5
2. Fekete Ágnes / Dévaványai SE /
6
3. Kassay Lilla / Miskolci Kisbocsok /
6
4. Pásztor Flóra Katinka / Barcza Gedeon SE /
6
5. Árvay Eszter / Tapolcai VSE /
5,5
6. Egyed Viktória / Budapesti Titánok /
5,5
7. Monduk Eszter / Pénzügyőr SE /
4
8. Ács Petra / DVTK /
3,5
9. Vanczák Virág / Miskolci Kisbocsok /
1,5
10. Rátkai Marianna / Haladás VSE /
0,5

XXV. PARK KUPA MEGYEI KOROSZTÁLYOS
BAJNOKSÁG, GYULA
Öt csoportban zajlott a verseny 15 perces gondolkodási idővel. Fekete Ágnes első helyen végzett, míg a 13 éves fiúk mezőnyében Feke Nándor a második helyet szerezte meg.
Helyezéseink:
9 év alatti fiúk:
11 éves fiúk:
13 éves fiúk:
18 éves lányok:

7. Fehér Bence
9. Fehér Miklós
2. Feke Nándor
7. Nagy Endre
1. Fekete Ágnes

II. WOLF GYÖRGY NEMZETKÖZI
EMLÉKVERSENY, KARCAG
Három ország harminchét játékosa indult a versenyen. A győzelmet az ukrán Viktor Ianov nemzetközi mester szerezte meg.
Végeredmény:
1. Viktor Ianov / Ukrajna /
6
2. Leviczky Tibor / Makói SVSE /
5
3. Borsavölgyi Tamás / Debrecen /
5
4. Mészáros András / Magyar Sakkvilág TSE /
5
5. Kristofori Attila / Ukrajna /
4,5
6. Fekete Albert / Dévaványa /
4,5
7. Gál Hanna Krisztina / Paksi ASE /
4,5
8. Borsos Bogdan / Ukrajna /
4,5
28. Fekete Ágnes / Dévaványa /
3

CHESS IN THE CITY VERSENYSOROZAT, MISKOLC
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség versenysorozatának következő állomása Miskolcon volt.
A Diósgyőri Gimnáziumban három ország negyvenkettő

versenyzője küzdött meg az értékes díjakért. Magyar győzelem
született, Papp Tamás a Pénzügyőr Se ifjú FIDE mestere végzett az élen veretlenül. A 2000 értékszám alatti kategória győztese Fekete Ágnes lett.
Végeredmény:
1. Papp Tamás
2. Zámbó Zoltán / Edelényi VSE /
3. Vachylya Andriy / Ukrajna /
4. Ács Gábor / DVTK /
5. Tiba Vladyslav / Ukrajna /
6. Kassay Krisztián / Miskolci Kisbocsok /
7. Guivan Vasily / Ukrajna /
8. Fekete Albert / Dévaványa /
9. Fekete Ágnes / Dévaványa /

5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
4,5
4,5

BARÁTSÁGOS CSAPATMÉRKŐZÉS PACSÉR, SZERBIA
Május 14-15-én a kisújszállási sakkozókkal Pacséron jártam.
Pacsér mintegy 2500 lakosú település a Bácskában. Lakosainak
több mint fele magyar, és kisújszállási ősöktől származik. 1786
április 12-én. II. József rendeleteinek köszönhetően 864 kisújszállási vállalta az elköltözést a Bácskába a jobb élet reményében. Őket egy hónap múlva még 30 család követte. Kisújszállás
akkori lakosságának negyede ment el az ismeretlenbe. Pacsérra
kiérve családonként körülbelül 26 hektárnyi területet / szántó,
kaszáló / kaptak. A református egyház anyakönyveiben első bejegyzések: május 3. az első temetés, május 10. az első keresztelő.
Ennek a ,,pacséri kirajzás”-nak az emlékét őrzi a két település.
Az első napon mérkőztünk meg a pacséri sakkozókkal. A második napon ünnepi Istentiszteleten vettünk részt. Az igét a kisújszállási református lelkésznő hirdette. Utána keresztelő és Úrvacsora vétel volt. Végül a megjelent vendégek mondtak pár perces
beszédet: Kecze István Kisújszállás polgármestere, Bácsfeketehegy és Bácskossuthfalva református gyülekezetének képviselői
és Pásztor István a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnöke.
1. forduló
6 Pacsér - Kisújszállás
0,5 Sinisa Arbutina - Fekete Albert
1 Stevan Vidic - Balogh Dávid
0,5 Tót Mátyás - Jakobei József
1 Takács Tomislav - Kecze Mátyás
1 Nagy György - Illés Dávid
0,5 Vasijevic Ostoja - Szűcs István
0,5 Szemesi Ferenc - Kecze István
1 Zelics György - Illés László

2
0,5
0
0,5
0
0
0,5
0,5
0

2. forduló
3 Pacsér - Kisújszállás
0,5 Sinisa Arbutina - Fekete Albert
0 Stevan Vidic - Balogh Dávid
0,5 Tót Mátyás - Jakobei József
0 Takács Tomislav - Kecze Mátyás
1 Nagy György - Illés László
0,5 Vasiljevic Ostoja - Szűcs István
0,5 Szemesi Ferenc - Kecze István
0 Zelics György - Illés Dávid

5
0,5
1
0,5
1
0
0,5
0,5
1

Dévaványai Hírlap - 23. oldal

Fekete Albert

Születések:
Nyíri Roxána és Sirok Gábor lánya Leona Roxána,
Nagy Edit és Nagy Ferenc lánya Sára Róza,
Sipos Ágnes és Kovács Attila lánya Fedra Mária,
Tóth Annamária és Jánosik Csaba lánya Csenge,
Kerekes Mónika és Lakatos Bertalan lánya Bianka Regina,
Hajdú Gabriella és Szarka Ferenc fia Zalán

• Újszülöttek •
2016. május 1-jén
született

Boróka és
Zsófia
Édesanyjuk Szabó Zita, édesapjuk Gyányi Zsigmond.

Gratulálunk!
VOX HUMANA JUBILEUM

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

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

Vidám vakációt kívánunk!

A dévaványai Vox Humana Vegyeskar ebben az
évben ünnepli fennállásának 15. évfordulóját.
Ebből az alkalomból megrendendezendő jubileumi koncertre tisztelettel és szeretettel hív és vár
minden zenét, éneklést szerető kedves érdeklődőt.

Időpont: 2016. június 25. szombat 17 óra
Helyszín: a dévaványai református templom
Dévaványai Hírlap - 24 oldal

Megemlékezés

Megemlékezés

„Elmúlt egy év, hogy nem látunk már Téged,
De szívünkben a remény, hogy találkozunk még Veled.
Nincs az a nap nincs azaz óra
Mely égő fájdalmunkon enyhíteni tudna.
Szeretni, feledni nem szűnünk meg soha
Emléked szívünkben nem hanyatlik tova
Bennünk él egy arc egy vételen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.”

„Rég már, hogy elmentél tőlünk,
üres lett a helyed, hiába keresünk.
Úgy mentél el, mint a tavasz virága,
sírodba száll veled szívünk boldogsága.
Nincs olyan nap, perc és óra,
hogy Rád ne gondoltunk volna.
Sokszor nappal is ébren álmodunk,
nevetve jössz felénk, s újra találkozunk.
Az álom elszáll, hamar felébredünk,
de áldott emléked örökre itt marad velünk.
Pihenjél csendesen a porló hant alatt,
mi őrizzük szomorúan édes álmodat.
Vigaszunk, hogy pihenni mi is ide térünk,
és az örök hazában megint együtt leszünk.
Mert a halál után jön az örök élet,
ott majd Te vársz ránk, s mi átölelünk Téged.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Faragó Zoltán halálának 1. évfordulójára.
Édesanyja, testvérei Feri, Erzsike, Erika

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Orosz Károly halálának 5. évfordulójára.

Gránit, márvány, műkő síremlékek

Szerető felesége, gyermekei, édesanyja, rokonai

RÉGI SÍROK FELÚJÍTÁSA, SÍRTISZTÍTÁS, SÍROK LEFEDÉSE,
BETŰVÉSÉS, ÉPÜLETMUNKÁK, ABLAKPÁRKÁNYOK,
KERÍTÉS ÉS KÉMÉNYKALAPOK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM.

Dr. Körömi István

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

Rendelési idő: 7-8 óráig, 1230-1330-ig

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

állatorvos

Kutyák veszettség elleni oltását és
mikrochipes megjelölését vállalom!

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

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

BÚZA FELVÁSÁRLÁS
betakarításkor, napi áron a rizshántolóban.

T.: 06-30/501-3936

» FUTÓMŰ BEÁLLÍTÁS «
KORSZERŰ NÉGYFEJES FUTÓMŰ BEÁLLÍTÓVAL
DIÓS JÓZSEF

TELEFON: 06-30/317-8505
SZARKA LÁSZLÓNÉ
VARRÓNŐ
(javítások, cipzár csere, stb.)
Varrást vállal! Házhoz is megyek és
megbeszéljük! Hétköznap 17 óra után
és hétvégén egész nap.

Telefon: 06-30/571-47-46

NÉMET NYELVTANÍTÁS

Nyelvvizsga felkészítés

T.: 06-30/569-3216

Dévaványa, Sarló u. 15.

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!
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Úszótanfolyam!
Tanfolyam indul megfelelő létszámú
jelentkező esetén.
Kezdés: 2016. július 4. (hétfő) 8 óra.
Helyszín: Dévaványa Strandfürdő
Időtartam: 2016 július 4. (hétfő) 2016 július 15. (péntek)
Jelentkezés a kezdés napján, vagy telefonon:

06-30/402-5840, 06-66/645-770.
Ugyan ebben az időpontban vízhezszoktatás indul óvodások részére megfelelő
létszám esetén!

Jelentkezés: 5 éves kortól.
Minden érdeklődőt szeretettel várok.
Ignácz Tibor testnevelő

Úszótanfolyam!
Kezdők és haladók részére!

A tanfolyam kezdete:
június 27. (hétfő) 8 óra.

Időtartama:
június 27-től július 8-ig.
Igény esetén egyéni időpontban is!
Jelentkezés telefonon:
+36/20-551-4868, vagy
a helyszínen a kezdés napján.
Nagy Ádám

Matematika és német
nyelvből pótvizsgára,
középszintű érettségire
gyakorlást, felkészítést
vállalok, általános és
középiskolások számára!

Érdeklődni:

06-30/327-0394

Az EKUNA Kft. felvételre keres
B jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőt.
Alkalmilag beugró is érdekel
München - Dévaványa útra.
C kategóriával rendelkező is érdekel.
•••••
Valamint mérlegképes könyvelő, kezdő vagy
gyakorlattal rendelkező jelentkezését várjuk.

T.: 06-20/952-0237

INGATLANKÖZVETÍTÉS

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

ELADÓ CSALÁDI HÁZAK DÉVAVÁNYÁN: /irányárak/
2 szoba összkomfort, 2 kazános közp. fütéses ház a Körösladányi úton,
3 szoba, teljes komfort, SZÁRAZ vályogház, közp. fűtés, a Szeghalmi úton
2 szobás, teljes komfortos, vegyes fal, gázkonvektoros, a Ságvári út elején
2 szobás, tégla alapon épült, teljes komfortos, szép vályogház, a Széles úton
2,5 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, nagy gazd. épületek, a Bánomkert úton
3 szoba+hall, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, az Eötvös úton
2 szobás, teljes komfortos ház /2 db. gázkonvektor/, a Széchenyi út közepén
2 generációnak is alkalmas, tetőtér beépítéses ház, 2 kazános fűtés, a Hunyadi úton
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, blokktégla ház, gázkonv., az Árpád út közepén
2 szobás, teljes komfortos, tégla építésű ház /3 db gázkonvektor/, a Tompa úton
2 szobás téglaház, teljes komfortos, 3 db gázkonv., gazd. épületek, a Kisújszállási úton
2 szobás, tégla alapon, vegyes fallal épült, jó állapotú, konvektoros ház, a Kígyó úton
2 szoba, teljes komfort, közp. fűtés, kistégla falazat, tégla melléképület, a Sarló úton
Lebontásra való vályogházház, 991 m2 szabályos telekkel, a Zrínyi út közepén
2,5 szobás, teljes komfortos ház, azonnal költözhetően, a Köleshalmi úton
2 szobás, komfortos, száraz vályogház, konvektoros, gazd. épületek, a Szérűskert úton
2 szobás, teljes komfortos, felújított ház. kombi kazános közp. fűtéssel, a Kinizsi úton
3 szobás, gázkazános központi fűtéses, felújított fürdőszobás ház a Dobó úton
2 szoba+nappali, komfortos, gázkonvektoros ház, a Körösladányi út elején
2 szoba+nappali, gázkonvektoros, komfortos ház, melléképület, garázs, a Barcéi úton
2 szobás, felújított komfortos, kistégla ház, konvektoros, a vasútállomás végén,
a Kisújszállási út felől
2 szintes, 4 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, teljes komfort, az Árpád út közepén
3 szobás, felújított ház, külső hőszigetelés, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a Villa úton
2,5 szobás, teljes belső, szép felújítás, új közp. fűtés+konvektorok, a Villa úton
2 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, öntöttvas radiátorok, mellékép., a Sirály úton
2 szobás, teljes komfortos ház, 5 db. gázkonvektor, nagy telekkel, a Vásárszél úton
2 szoba + nappali, teljes komfortos blokktégla ház, konvektoros a Deák F. út közepén
2 szoba+nappali, új külső nyílászárók, hőszigetelt, közp. fűtéses ház a Nyíl úton
2,5 szoba+nappali, szépen felújított, 2 szintes ház, 2 generációnak is alkalmas,
hőszigetelt, 2 kazános közp. fűtés, garázs, melléképület, Mezőtúri úton,

6,5 mó Ft.
4,8 mó Ft.
4,5 mó Ft.
2,9 mó Ft.
5 mó Ft.
8 mó Ft.
1,1 mó Ft.
12 mó Ft.
4,9 mó Ft.
3,2 mó Ft.
3,8 mó Ft.
3,2 mó Ft.
4,5 mó Ft.
400.000 Ft.
5 mó Ft.
3 mó Ft.
6,8 mó Ft.
7,8 mó Ft.
5 mó Ft.
2,9 mó Ft.

4,8 mó Ft.
10 mó Ft.
7,9 mó Ft.
6,9 mó Ft.
7,2 mó Ft.
4,3 mó Ft.
4,6 mó Ft.
7,8 mó Ft.

NYÁRI INTENZÍV
JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
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
Megbeszélés és az első foglalkozás:
2016. június 17. (péntek) 1700 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.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

9 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
Tájékoztatom a jelenlegi megbízóimat, valamint az érdeklődőket,
hogy az ingatlanközvetítői tevékenységemet 2016. június 30-ával
befejezem. Valamennyi eddigi ügyfelemnek megköszönöm
a megtisztelő bizalmát.

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA
2016. június 27., 16 óra!!!

Dr. Kiss László

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! Csak a június 27-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

Ügyvédi iroda

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Július 8.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

§

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

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