Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2016. június 1. napján
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesrendkívüli ülést tartott.
ternek a testületi ülések között végzett munkájáról
Első napirendként zárt ülés elrendeléséről dön- szóló jelentés elfogadását követően első napirendtöttek, majd második napirendben döntést hoztak ként döntöttek arról, hogy nem kötnek feladat-elarról, hogy pénzügyi keretet biztosítanak a pol- látási szerződést a közszolgáltatás tárgyában a
gármesternek és a köztisztviselőknek, valamint az DAREH Társulással.
önkormányzat gazdálkodási körében alkalmazott
Második napirendben került megtárgyalásra és
közalkalmazottak és a munkatörvénykönyv hatálya
alá tartozóknak kifizetésre kerülő jutalom biztosí- elfogadásra a Gyulai Szakképzési Centrum tájétásához.
koztatója a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről.
Zárt ülés keretében elfogadták a CSA-VÁN
AGROLOG Kft. ügyében a Szarvasi Járási Bíróság
Harmadik napirendi pontként a Ványai Ambrus
által hozott ítéletet.
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A képviselő-testület 2016. június 15. napján is- oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi
működésről szóló beszámolót tárgyalták, amelyet
mételten rendkívüli ülést tartott.
egyhangúlag elfogadott a testület.
Első napirendi pontban döntöttek arról, hogy alapító tagként belépnek a Körös-Berettyó Térségéért
Negyedik napirendként az óvodai, bölcsődei neEgyesületbe és elfogadták annak Alapszabályát, to- velés feladat ellátásról szóló beszámoló került elvábbá az 5.000,- Ft/hó tagdíjat megfizetik.
fogadásra, majd ötödik napirendben elfogadták a
Második napirendként megalkották a 11/2016. Ladányi Mihály Könyvtár beszámolóját is.
(VI.16.) önkormányzati rendeletet a 2016. évi igazHatodik napirendi pontban elfogadták a Bereczgatási szünet elrendeléséről.
ki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményHarmadik napirendben a DAREH Társulás és a egységének beszámolóját a szakmai munka eredtagönkormányzatok közötti feladatellátási szerzőményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi
dés megkötéséről tárgyaltak, amely témában nem
feltételeiről.
hoztak döntést.
Hetedik napirendben az önkormányzat 2016. máNegyedik napirendi pontban a „Margaréta Idősek
Otthona energetikai felújításához kapcsolódó Projekt jus 31-ei pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót
terv elkészítésére” a Marki Consulting Kft. bruttó tárgyalta meg és fogadta el a testület.
2.074.368,- Ft ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Nyolcadik napirendi pontban elfogadták a GyoÖtödik napirendi pontként döntöttek arról, hogy maközszolg Nonprofit Kft. működéséről szóló bea Nyíl utca és Deák F. utca útépítés, valamint a
számolót. Továbbá döntöttek arról is, hogy nem
szennyvíztelepi út 100 m2 szakaszának és 75 m2
kitérő javítás munkáira mely vállalkozásoktól kér- biztosítanak tagi kölcsönt a Kft. lejárt tartozásának
rendezéséhez.
jenek ajánlatot.
Hatodik napirendben jóváhagyták a „Köztemető
Kilencedik napirendként döntöttek arról, hogy
üzemeltetése” című tárgyban indított közbeszerzé- további 5.000.000,- Ft-ot biztosítanak otthonsi eljárás során az Ajánlattételi dokumentációt, va- teremtés helyi támogatásához.
lamint döntöttek arról, hogy mely vállalkozásokat
kérjék fel ajánlattételre.
Tizedik napirendben megtárgyalták az „Érték az
egészség! Egészségfejlesztő program Dévaványán”
Zárt ülés keretében egy óvodai telephely felvételcímmel benyújtott pályázatról szóló tájékoztatást,
re vonatkozó kérelemről döntöttek.
valamint úgy döntöttek, hogy a pályázat benyújtását
A képviselő-testület 2016. június 30. napján fenntartják.
megtartotta soron következő ülését.
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Tizenegyedik napirendi pontként döntött arról a Szolgáltató Kft. bruttó 6.998.919,- Ft összegű
testület, hogy pályázatot nyújt be a „Szemléletformá- ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
lási programok” elnevezésű pályázati felhívásra.
Tizenhatodik napirendben jóváhagyták az AjánTizenkettedik napirendben döntöttek arról, hogy lattételi felhívást a Kossuth utcai járdaépítésre voaz önkormányzat tulajdonában 1/1 tulajdoni há- natkozóan, továbbá döntöttek arról, hogy mely válnyadban lévő zártkerti ingatlanok esetében kérel- lalkozásokat kérjék fel ajánlattételre.

mezi az illetékes földhivatalnál a zártkerti ingatlan
Tizenhetedik napirendi pontban úgy döntött a tesművelési ágának művelés alól kivett területként tület, hogy pályázatot nyújt be a települési támogatörténő átvezetését.
tások 2016. évi kifizetéséhez.
Tizenharmadik napirendi pontban úgy döntött a
Tizennyolcadik napirendként szakértői vélemény
testület, hogy versenytárgyalás mellőzésével adja alapján a volt téglagyári ingatlanon lévő körkemenel a Bethlen Gábor u. 9. szám alatt található ingat- ce-kémény elbontása mellett döntöttek.
lanának 2/202 tulajdoni hányadát Molnár Istvánné
Zárt ülés keretében döntöttek a „Dévaványáért”
részére.
elismerő címben részesülő személyről, valamint a
Tizennegyedik napirendben a „Dévaványa Vá- „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő címben
ros Önkormányzat tulajdonát képező földterülete- részesítendő személyről is.
in termesztett növényállományok betakarítására,
Döntöttek otthonteremtési támogatás odaítélésétisztítására-szárítására és tárolására vonatkozó
ről
6 esetben, mindösszesen 2.750.000,- Ft összeghelyi beszerzési eljárás” eredményeként a Szűcs
ben, egy kérelem pedig elutasításra került.
Tibor Imre ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
A képviselő-testület júliusban szünetet tart, legTizenötödik napirendi pontként a „Mezőgazdasági gép, eszköz beszerzése – Dévaványa Start- közelebbi ülését 2016. augusztus 20. napján tartmunka 2016” tárgyban indított beszerzési eljárás ja, melynek keretében ünnepi megemlékezésre és a
eredményeként az Agro-Békés Kereskedelmi és „Dévaványáért” kitüntetés átadására kerül sor.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY SZOLGÁLATI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
2.
3.

4.

5.

6. Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek összege a vételár 10%-a.
A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város
Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tuÖnkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142lajdonát képező ingatlanok értékesítése.
49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia
az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték
Pályázat tárgya: A Dévaványa, Árpád u. 6., az Árpád
a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményu. 8., a Bem J. u. 13. és a Könyves K. u. 11. szám alatti
hirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül,
ingatlanok értékesítése.
míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egyidőAjánlat benyújtásának határideje:
ben a vételárba beszámításra kerül.
2016. július 22. 9 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati 7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület
Hivatal 3. épület 2. számú irodája
2. számú irodájában Bakosné Tóth Ágnes műszaki
módja: személyesen vagy postai úton
ügyintézőtől.
Az ajánlati kötöttség időtartama:
8. Részletes pályázati kiírás átvehető: Díjmentesen,
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlatdokumentáció 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
Elkészült az előzetes statikai
vélemény a téglagyári kéményről

bantással történő elbontását javasolja. Sajnos nem
garantálható, hogy egy nagyobb vihar alkalmával
az építmény még kiállja a próbát, ezért az élet- és
vagyonvédelem érdekében a testület az elbontás
A májusi testületi ülésen a képviselő-testület a
mellett döntött. Az elbontás pontos dátumáról tátéglagyári kémény statikai felülvizsgálata meljékoztatni fogjuk a lakosságot.
lett döntött, mivel a kémény felső harmadában
már szabad szemmel is jól látható repedés jelent
A statikus a helyszíni szemle során megtekinmeg az elmúlt években. A teljes és részletes statette az égetőkemencét is, és sajnos ott sem tatikai szakvélemény elkészítése még folyamatban
pasztalt sokkal jobb helyzetet. Az épület falai és
van, azonban az előzetes szakvéleményt a statitetőszerkezete megdőlt és instabillá vált. Az égekus már rendelkezésünkre bocsátotta. A szakértői
tőt azonban mindenképp szeretnénk megmenteni
vélemény a következőket tartalmazza: a kémény
az utókornak, ezért hamarosan egy jótékonysági
dőlése önmagában nem jelent veszélyt, azonban
akciót szervezünk a felújítása érdekében. Az égea repedés hossza és megnyílása igen. A kéménytőkemence rendbetételét követően hosszútávon
fejről készült közeli felvételek arról tanúskodnak,
akár a nagyközönség által is látogathatóvá lehetne
hogy a díszesen falazott fejrész jelentős károkat
tenni azt.
szenvedett mind a füstgázok hőjétől, mind a megjelent repedésekbe beszivárgott csapadékvíz megfagyásából keletkezett jégtől, „a fejrész állapota Ismét elindult a nyári diákmunka
kifejezetten omlásveszélyes”. A statikai előzetes
Az élőző évekhez hasonlóan Dévaványa önkorvélemény alapján elmondható, hogy a kémény
megerősítése sem műszaki, sem gazdasági szem- mányzata idén is csatlakozott a nyári diákmunkappontból nem lehetséges, a statikus a kémény rob- rogramhoz, melynek keretében ez évben minden
eddiginél több diákot tudunk foglalkoztatni. Míg
2014-ben 25 főt, 2015-ben pedig 67 főt engedélyezett a foglalkoztatási osztály, addig idén már 80
diákot alkalmazhatunk, így a járás legtöbb diákot
foglalkoztató önkormányzatává válhattunk. A diákok két turnusban 3-3 hetet dolgozhatnak, elhelyezésük az önkormányzatnál és intézményeinél történik, segítenek az adminisztrációs és informatikai
feladatok ellátásában, gyermeknevelési feladatokban, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. A programban azok a nappali tagozatos
diákok vehetnek részt, akik a program kezdő időpontjában – július 1-jén – már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor – augusztus 31-én – pedig
még nem múltak el 25 évesek.

Az Otthonteremtési támogatásról
A képviselő-testület 2014 januárjában döntött
úgy, hogy az otthonteremtési támogatás addigi
rendszerét megváltoztatja, és a támogatás formáját vissza nem térítendőre módosítja. Ennek értelmében a lakásvásárláshoz nyújtott támogatás
összege elérheti a félmillió forintot, melyet nem
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Ábra: Otthonteremtési támogatás igénylése

kell visszatéríteni az önkormányzatnak. Bátran ál- forintot különített el, azonban ez az összeg sosem volt
líthatjuk, hogy az egyik legsikeresebb támogatási elég, így mindig pótösszeg beállítására volt szükség.
formáról beszélhetünk, melynek köszönhetően a Ebből tanulva idén a testület már 10 millió forintot

2 és fél év alatt 63 család megélhetéséhez tudtunk különített el, de meglepetésünkre az összeg fél év
hatékonyan hozzájárulni. A döntést követően szin- alatt lekötésre került, így a júniusi testületi ülésen a
te azonnal megugrott a kérelmezők száma és ez a testület újabb 5 millió forint elkülönítéséről döntött.
szám azóta is növekszik. 2014-ben és 2015-ben is az
Valánszki Róbert
önkormányzat erre a támogatási formára 5-5 millió
polgármester

JUBILEUM
Jubileumi hangversennyel ünnepelte 15 éves fennállását
a Dévaványai Vox Humana Vegyeskar. Az énekkar fellépésének a helyi református templom adott otthont június
25-én.
Béres János református lelkész rövid igehirdetés után olvasta fel Valánszki Róbert polgármester üzenetét, aki más
elfoglaltsága miatt nem vett részt a rendezvényen.
A műsorra tűzött alkotások a kórusirodalom különböző
korszakait és műfajait ölelték fel. A színes összeállításban
reneszánsz kórusművek, egyházzenei darabok, spirituálék,
népdalfeldolgozások és modern zenei kórusátirat egyaránt
elhangzott.
Erdeiné Mucsi Márta szólóénekes értő közreműködésével emelte az előadás fényét.
A kórus életét bemutató film vetítése alatt művészeti tevékenységünket, eredményeinket ismertette Borbíró Aletta
műsorvezető, narrátor.
A közel százfős közönség állva, vastapssal köszönte meg
a lelki feltöltődést nyújtó bemutatót.
Kürti Ignácné
Dévaványa, 2016-06-28.

KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM
TÁJÉKOZTATÓJA
„Legyen Más a Szenvedélyed” kirándulás
Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószer Egyeztető Fóruma a Nemzetközi Kábítószerellenes Nap alkalmából
2016.06.25-én egy ingyenes, kiscsoportos
kirándulást szervezett a helyi középiskolás
korosztálynak. Mile Lajos elnök úr és Ignácz László rendőr százados kíséretében a
jelentkező diákok a Zemplénbe utaztak. A
kirándulás fő célpontja a Sátoraljaújhelyen található börtönmúzeum, valamint a vele egy telephelyen található fegyház és börtön
megtekintése volt. A múzeum és a börtön is izgalmas élményekkel
várta a diákokat, kipróbálhatták a különböző cellákat, biztonsági
rendszereket, megtekinthették a börtönök fejlődésének történetét
és a rabok mindennapjaiba is tehettek egy apró bepillantást. A börtön előtt a csapat a sárospataki Rákóczi-várat tekintette meg, majd
felmásztak a Megyer-hegyi tengerszemhez. Az egész napos kirándulást igazi nyári idő kísérte, és olyan jól sikerül, hogy a Fórum
már a jövő évi kábítószer ellenes kirándulást tervezgeti. A kirándulás Valánszki Róbert polgármester és Mile Lajos alpolgármester
felajánlásának köszönhetően valósult meg.
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KEF titkár

EGÉSZSÉGNEVELÉS
HURRÁ, NYARALUNK!

Eljött végre a nyár, a szabadságolások
időszaka, gyerekeink is kiszabadultak
az iskolai kötöttségek alól, végre együtt
tölthet a család egy kis gondtalan időt.
Mindjárt itt az első kérdés: menynyi is legyen a szabadságunk? Az
optimális három hét lenne, de ez az
alkalmazásban álló emberek számára
gyakorlatilag lehetetlen. Talán a kettő
még belefér. Nagyon fontos, ennek az
időszaknak elsősorban a pihenésről, a
feltöltődésről kell szólnia, ne hajszoljuk bele magunkat milliónyi programba, nem lehet egy évre előre pihenni,
ahogy előre aludni sem. Engedélyezzünk magunknak némi időt a valódi
semmittevésre is!
A második probléma: a helyszín.
Nem vagyunk egyformák - van, aki a
nyüzsgést kedveli, más inkább elvonulva csodálja a természet lélegzetelállító
csodáit, van, akinek csak a napsütés és
a vízpart az igazi pihenés, lehetőségeinknek ma már csak a pénztárcánk szab
határt. A lényeg itt is az, hogy a család
minden tagjának igyekezzünk a kedvében járni, még ha ez némi kompromiszszummal jár is időnként.
Mit vigyünk magunkkal az útipatikánkban? Ha van, állandó gyógyszerünket elegendő mennyiségben mindenképp. Alapvető tartozékok még:
láz- és fájdalomcsillapító, hasmenésés hányáscsillapító, hatékony bélflóra-regeneráló készítmény, allergiás
panaszok ellen antihisztamin tabletta,
sebellátásra alkalmas fertőtlenítő kenőcs, ragtapasz. Utazásunk helyétől és
céljától függően gondoskodjunk még
megfelelő napsugárzás elleni és napozás utáni bőrnyugtató ápolószerekről,
de ezek használata mellett is ügyeljünk
a fokozatosságra és a leghevesebb napsütés kerülésére. Elősegíthetjük bőrünk
alkalmazkodási képességét már egy
héttel az utazás előtt megkezdett jó
minőségű béta-karotin készítmény szedésével. A vízparti esték kellemetlen
„tartozékai”, a szúnyogok elriasztására
alkalmas szerekről sem tanácsos megfeledkezni, hiszen könnyebb megelőzni a bajt, mint orvosolni.

Az erdőbe, hegyekbe túrázni indulók számára elengedhetetlen tartozék
a kullancsriasztó, a fájdalomcsillapító
kenőcs és a rugalmas pólya, mert egy
kisebb baleset is nagyon kellemetlen,
ha felkészületlenül ér bennünket, ráadásul külföldön nagy anyagi veszteséget is okozhat.
Az étkezésre fokozottan érvényes,
hogy igyekezzünk könnyű, de tápláló
ételeket fogyasztani, és a megfelelő folyadékpótlásról se feledkezzünk meg.
A hangsúly a megfelelőn van, nincs
norma, mindenki szükséglete szerint
fogyasszon gyümölcsleveket, teákat,
vizet. Az ásványi anyagokat ne felejtsük pótolni, ha csak vizet iszunk. Aki
nyitott rá, nyugodtan kóstolja meg más
kultúrák ízeit is.
Dr. Balogh Andrea szakgyógyszerész
Őrangyal Patika
Végezetül álljon itt egy gyors,
könnyű és tápláló étel receptje:

TOJÁS BORSÓFÉSZEKBEN
Hozzávalók:
60 dkg zöldborsó
2 e.k. étolaj
2 dkg vaj v. margarin
4 db tojás
4 dkg sajt
ízlés szerint só
Elkészítés: A zöldborsót az étolajjal kevés vízben, csipet sóval
megpároljuk, tűzálló tálba teszszük, kis üregeket készítünk benne
a tojásoknak. Minden kis fészekbe
egy darabka vajat teszünk, és beleütünk 1-1 tojást, csipetnyi sóval
ízesítjük, és ráreszeljük a sajtot.
Előmelegített sütőben a tojásfehérje megszilárdulásáig sütjük.
Mindnyájuknak kellemes
kikapcsolódást kívánok!

ELEINK ÉLETÉBŐL
Új időszaki kiállítás nyílt a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben
„Ványai legelőkön” címmel. Az Örsi Zsolt által rendezett tárlatot Dr. Nagy
Molnár Miklós a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója nyitotta meg július 6-án. A kiállítás témája, ahogyan a cím is mutatja, a valaha
legnagyobb gazdasági erőt képviselő állattartás köré épül. Majd hatvan fotográfián keresztül mutatja be a dévaványai legelők mindennapjait, illetve a
pásztori életvitel egyéb tevékenységeit. A képeket Szűcs Sándor és Bereczki
Imre készítette 1944 és 1960 között. A pásztorok mellett természetesen helyet
kaptak a népi építészet olyan ritkaságai, amelyek abban az időszakban még
léteztek, szokványos használati elemek voltak. Ezek között ki lehet emelni az
oldalt fejős juhszéket, és az igen archaikus nádkunyhót. E mellett a tárlókban
láthatni a pásztori élet alapvető szerszámait. Többek között: terelő eszközöket, az állatgyógyítás tárgyait, az állatjelölő kellékeket, és az elmaradhatatlan
bicskákat, azok tartóit. A tárgyak közül, a ma már nem használt kos csengő
esztétikumával is kitűnik. A kiállítás érdekessége még az a bicskatok, amely
az esztendőt példázza. Tizenkét pillangóján ötvenkét lyuk található, amely
a hónapokat és a heteket jelentik, a három piros körrátét, pedig karácsony,
húsvét és pünkösd szimbóluma. A tárgyak mellett két egykori dokumentum
is közszemlére lett téve a helytörténeti gyűjtemény levéltárából. Ezekből is
megtapasztalhatjuk, hogy a régi korok emberei mennyire számon tartották
barmaikat. Pontos kimutatásokkal rendelkeztek, mind az elveszett jószágokról, mind az állatok kereskedelméről. A kiállítás szeptember 30-ig látogatható nyitva tartási időben.
i.t.
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TÖBB SZÁZ PEDAGÓGUS ÉS MENTŐS MUNKÁJA ELŐTT TISZTELEGTEK A DROGELLENES VILÁGNAPON
Június 26-án, vasárnap több száz
pedagógus, mentős,
rendőr, és szakember munkája előtt
tisztelgett a Drogmentes
Világért
Alapítvány
Magyarországra tervezett programjával.
Az
eredetileg
ENSZ által kezdeményezett Drogellenes Világnapok
2016-ra tervezett
programja nem véletlenül alakult így. Csak Magyarországon hosszú évek
óta több száz pedagógus, rendőr, mentős, szakember dolgozik a droghasználat visszaszorításán.
Ezzel párhuzamosan pedig a drogdílereknek csak segít, hogy a lobbistáik egyre több országban érték el, hogy
legalizálják vagy büntetlenné tegyék a különböző drogok
használatát.
Éppen ezért a helyzetet még hátsó szándék nélkül értékelő szakemberek a drogmegelőzésben látják a lehetőséget. Hiszen droghasználók beszámolói és az eredményt
hozó területek vizsgálata egyértelműen rávilágított, hogy
az időben történő felvilágosításon keresztül lehet leginkább tenni a droghasználat terjedése ellen.
Csak 2016-ban több mint 800 pedagógus, rendőr, mentős, szakember, önkéntes munkája révén 170.000-nél is

többen ismerték meg
az igazságot a drogokról Magyarországon. Ebben nagy
segítségükre voltak
az Igazság a drogokról drogfelvilágosító
füzetek.
Ezek azok a füzetek, amelyek a téma
kutatási, és tapasztalati
eredményeit
sűrítik össze, tartalmaznak valós beszámolókat drogosoktól
és drogterjesztőktől
és mindezt olyan érthető nyelvezetben, hogy általános iskolások is könnyen megértik a lényegét. Volt olyan pedagógus,
aki beszámolt arról, hogy az Igazság a drogokról füzetek segítségével jelentősen sikerült visszaszorítani és utána megszüntetni a droghasználatot középiskolai diákjai körében.
E munka iránti tisztelgésből a Drogmentes Világért Alapítvány Magyarország önkéntesi csapatával éppen ilyen
Igazság a drogokról drogfelvilágosító füzeteket osztott a
Budapesti járókelőknek a drogellenes világnapon. Megszokott türkiz pólóikban elárasztva nemcsak Budapest
több helyszínén, de Győrött, Pécsett és Szolnokon is rövid idő alatt számos füzetet osztott ki a 36 önkéntes. Az
alapítvány beszámolója alapján a világnapon összesen
11.000 járókelőnek sikerült ilyen drogfelvilágosító füzeteket átadni.

DÉVAVÁNYA IS BEMUTATKOZOTT
A Bora Kft. mint főszervező az idén is megrendezte a Csabai
Sörfesztivált és Csülökparádét, melynek már 5. éve kisérőrendezvénye a „Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai
Kiállítás és Vásár”, amire az idén településünk Értéktára is meghívást, illetve lehetőséget kapott, hogy bemutassuk értékeinket.

Városunk standjainál sokan elidőztek és vásároltak a 3 nap folyamán. Nem csak a látogatók dícséretetit zsebelhettük be, hanem
a szervezők, a Bora Kft. tulajdonosa Bora Imre is elismerését és
megelégedését fejezte ki. Gratulált a dévaványaiak bemutatkozásához, biztosította számunkra a jövő évi meghívást.

A Kiállítás és Vásár helyszíne Békéscsaba volt, a szépen felújított Szent István téren a városközpontban, június 17-18-19-én.
A 77 kiállítóból több, mint 20 határon túlról érkezett.

Köszönet a kiállítóknak, akik rendelkezásünkre bocsátották
alkotásaikat, illetve azoknak, akik a kiállítás 3 napján végig ott
voltak, lelkesen és büszkén mutatták és kínálták mindenkinek
azokat az értékeket, melyek itt születtek városunkban ügyes kezű
lakostársaink keze nyomán.

Településünk értékei közül Vig Hilda textilmunkái, az önkormányzat által működtetett szőnyegszövő rongyszőnyegei, Bodáné Katika saját készítésű szappanjai, Mile Magdi csodálatos pergelt tortái és mézesei, Hajasné Varga Irén mézesei, Szilágyi Endre
citerakészítő citerái, Kónya András fegyverkovács alkotásai kerültek bemutatásra. Gasztronómiai értékeink közül a ványai perecet, a verőcést, a szilvalekváros papucsot, a helyben dagasztott
és sütött cirokszárra tekert kürtös kalácsot és szilvalekváros kiflit
kóstolhatták a kiállításra látogatók. Vittük a januári „Dévaványa
Értékei” c. múzeumi kiállítás fotóit is, amiket sokan végignéztek
a kiállítás ideje alatt.

Köszönet az önkormányzat, a képviselő-testület támogatásáért, a segítségért, hogy az oda és hazapakolást biztosították
számunkra.
A Települési Értéktár a meghívásnak eleget téve a kiállítókkal
karöltve méltón képviselték városunkat, mutatták be a város értékeit, jellegzetes ízeit, növelve ezzel a településünk ismertségét,
elismertségét.
Varga Istvánné
Értéktár Bizottság elnöke
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DIÁKNAPOK A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A Ványai Ambrus Általános Iskolában a tanév utolsó napjait a megszokottól eltérő módon töltöttük,
rendhagyó diáknapon vehettek részt tanulóink. Hétfőn és kedden is szabadon választhattak a tanulók a
foglalkozások közül, akár óra közben is kereshettek
másik programot. A változatos kínálatból mindenki
találhatott magának megfelelőt. Hétfőn – Micskei
Mihálynak köszönhetően – kerékpáros ügyességi
versenyen vehettek részt az érdeklődők, kedden ujjlenyomat vételre és részeg szemüveg kipróbálásra
került sor Ignácz László közreműködésével. Mindkét
nap vendégünk volt a középiskola, ismertették a helyi
továbbtanulási lehetőségeket. Agárdi Fannitól bőrápolási tanácsot és szolid sminket kaptak akik kérték.
Lehetett sportolni testnevelő tanárainkkal, két vállalkozó kedvű kolleganővel fitneszezni. Birkózó és
kick-box alapismereteket tanulhattak eredményesen
sportoló diáktársaiktól a többiek. Ezúton is köszönjük
a segítséget Kovács Zsolt edzőnek, a birkózó szőnyeg
biztosításáért.
A művészeti iskola pedagógusainak köszönhetően
a gyerekek kipróbálhatták a néptáncot, a társastáncot
és a drámajátékokat. A festészeti tanszak segítségével
szép képek kerültek az udvari betonfalra. Köszönjük
Tóth Róbertnek a betonfal előkészítését. Ezzel hagyományt szeretnénk teremteni, hogy az iskola szürke kerítése beszínesedjen, és minél több tanuló hagyhassa
kéznyomát a falon. A tanszak tanulóin kívül minden
érdeklődő részt vehetett a festésben.
Rengeteg kézműves technikával ismerkedhettek
meg a gyerekek: papírból fonhattak kosarat Sinogli

Mária segítségével. Miléné Gabika nénivel lehetett
horgolt baglyot és smile-t készíteni. Gyöngyből, fonalból, filcanyagból, cd lemezből és nyitófülekből
különböző ékszerek, kulcstartók, könyvjelzők, képkeretek készültek. Megismerkedhettek a gyerekek a
makramé és keresztszemezés alapjaival.
Lehetett palacsintát sütni, filmet nézni, kísérletezni,
számítógépezni, társasjátékozni, csocsózni, biliárdozni, dartsozni, kaszinózni.
A hétfő délutánt discóval zártuk, melyet műsor, divatbemutató (Koktél divat felajánlásával), tombolahúzás előzött meg.
A tombola ingyenes volt, majd minden gyermek
ajándékkal távozhatott.

TÜDŐSZŰRÉS

VÉRVÉTEL SZÜNETEL

A 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.

Köszönjük a felajánlásokat támogatóinknak:
Kék Teve
Koktél Divat
Sanci Hami Büfé
Takács József
Strandfürdő
Benkéné Gyebnár Judit
Andi kisboltja
Fejedelmi cukrászda
Csatári Lajosné
Vadrózsa cukrászda
Rézsó Kálmán
ElektroSokk
Ecsegfalvi Polgárőrség
Ványai Ambrus Általános Iskola Gyermekeinek
Jövőjéért Alapítvány Titkárság dolgozói

Július 18-31-ig a vérvétel szabadság miatt szünetel. Az utolsó vérvételi nap a laborban július 12.
Megértésüket megköszönve, tisztelettel:
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Csatáriné Bereczki Ágnes

A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Július hónap elején már Sarlós
Boldogasszony (július 2.) ünnepét
találjuk. Az ünnep népi elnevezése
összefüggésben áll az aratás kezdetével. A pap e napon áldotta meg a
szerszámokat, de ténylegesen ezen a
napon nem dolgoztak. Az aratás az
ünnep másnapján, július 3-án kezdődött. Sarlóval az asszonyok arattak,
a férfiak kötözték a kévét. Az ünnep
liturgikus elnevezése viszont: „Szűz
Mária látogatása Erzsébetnél”. Az
áldott állapotban lévő Mária meglátogatja a jóval idősebb, de szintén
áldott állapotban lévő unokatestvérét, Erzsébetet. Mária áldozatot hoz,
vállalja a hosszú út megtételét, hogy elérkezzen Erzsébethez. Erzsébet férje Zakariás, gyerekük meg
Keresztelő János lesz, aki Jézus nyílvános működését
készíti elő, hirdetvén a bűnbánat keresztségét. Tanuljunk a Szűzanyától áldozatos szeretetet. Segítsük idősebb társainkat. Minél nagyobb szeretetet gyakorlunk
valaki felé, annál értékesebb lesz az áldozatunk.

ünnepe: július 15-én, Mária Magdolna, a megtért aszszony ünnepe: július 22-én és Loyolai Szent Ignác, a
jezsuita rend alapítójának ünnepe: július 31-én.
Kívánom, hogy e szentek járjanak közbe érettünk a
jó Istennél, hogy keresztény örökségünk ne csak egy
történelmi múlt maradjon, hanem hogy életre keljen
ma is.
Minden vasárnap szentmise 930-tól a templomban.
Minden hétfőn Mária Légiós imaóra 14 órától a plébánián.
Minden pénteken, pénteki ájtatosság 17 órától a
templomban.
Szentmisék előtt, ájtatosságok után szentgyónási lehetőség van a templomban.
Temetéssel, kereszteléssel, elsőáldozással, házasságkötéssel, betegek kenetének kiszolgáltatásával
kapcsolatban a következő számokon lehet érdeklődni:
+36-30/465-1171, +36-30/714-9136

Július hónapban két apostolnak az ünnepe is szerepel: július 3-án Tamás apostol ünnepe van, július 25én pedig Jakab apostol ünnepe. A feltámadt Jézusba
kétkedő Tamás apostolt, Jézus figyelmezteti: „ne légy
hitetlen, hanem hívő.” Jakab apostol testvére pedig
János, akik a Jézus iránti tiszteletlenséget látva az
egyik faluban villámot akarnak lehívni az égből, de
feddésben részesülnek Jézustól: „Az Emberfia nem
azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy
megmentse. ” Ezek alapján vessük hitünket a feltámadt Jézusba, aki ma is meg akar menteni bennünket.
Hitünket, Jézus iránti szeretetünket fejezzük ki azzal, hogy eljövünk a templomba és ha tehetjük akkor
szentségekhez járulunk.
Ebben a hónapban lesz templomunk védőszentjének Szent Annának az ünnepe, ezért búcsús misét tartunk július 23-án. A szentmisét délelőtt 10
órakor kezdjük a környékbeli papsággal és hívekkel együtt. A szentmise után rövid körmenetet végzünk az Oltáriszentséggel, majd a templomkertben agapé lesz. Mindenkit nagy szerettel várunk e
jeles alkalomra.
Július hónapban több hires szentnek az ünnepe is
lesz: Szent Benedek – Európa fővédőszentjének ünnepe: július 11-én, Lelliszi Szent Kamill, a kamilliánus betegápoló rend megalapítójának ünnepe: július
14-én, Szent Bonaventura, a nagy ferences teológus
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Ft. Bilibok György

„BARNABÁS NAP ÉS MÁGIKUS ÉJSZAKA” RÉHELYBEN
Legutóbbi kerékpártúránkon a Réhelyi Látogatóközpont „Barnabás
Nap és Mágikus éjszaka” elnevezésű
esti programján vettünk részt, mely a
Múzeumok Éjszakája, országos programsorozathoz kapcsolódott.
Az este folyamán elsétáltunk az
„Illatvarázs-kertbe”, ahol különféle
gyógy- és fűszernövényekkel ismerkedtünk meg. Voltak köztük mindenki által ismert és használt fűszernövények és olyanok is, melyekről
eddig kevés ismereteink voltak. Több
növényről kiderült, hogy nem csak
remek fűszernövény, hanem gyógynövényként is megállja a helyét.
Ilyen például a tárkony, a bazsalikom
vagy az oregánó, magyarul szurokfű. Egyeseket húsok fűszerezésére,
másokat levesekhez vagy savanyúságokhoz érdemes használni, némelyekből pedig hasznos és finom gyógyteák készíthetők. Ezt a séta után meg
is tapasztalhattuk, hiszen a rendezők
mentás és citromfüves mézzel édesített teával kínáltak bennünket.

melyik növényt milyen betegségre és
milyen formában érdemes használni.
Gyógyszerek híján szükségük is volt
ezekre a tapasztalatokra. Szerencsére ezek az ismeretek nem vesztek el,
és ma már tudományos bizonyíték is
van ezeknek a növényeknek a jótékony hatására, így egyre többen használják is őket.
Az év legrövidebb éjszakájához közeledve a rendezők meggyújtották az
elkészített máglyát. A napfordulóhoz
világszerte világi és egyházi ünnepek
kapcsolódtak. A tűzgyújtás nálunk is
régi népszokás volt. A tüzet körbetáncolták vagy átugrották, hogy egész-

A Múzeumok Éjszakájához híven
egy ingyenes tárlatvezetés is dukált
a résztvevőknek a Réhelyi Látogatóközpont múzeumában, majd a fűszer
és gyógynövénykertben szedett növényekből készíthettünk fűszerolajakat.
Az olaj a növények aromáját, zamatát kioldja és az így készült olajakat
sokáig felhasználhatjuk ételek ízesítésére, hiszen ezekből néhány csepp
is elég. Aki akart illatzsákot is készíthetett a szárított növényekből, mivel
ezeknek a növényeknek igen intenzív
illata van. A legnépszerűbb a levendula volt, melyet köztudottan a moly
távoltartására szoktak használni.
Közben azt is megtudhattuk, hogy
mi köze is van ezeknek a növényeknek a Barnabás naphoz. A néphagyomány szerint a kaszálást mindig Barnabás napján kellett kezdeni, mert
ekkor volt legfinomabb a széna és
a gyógynövények is ekkor voltak a
legjobb minőségűek, ezért azokat is
ekkor volt érdemes leszedni. Elődeink bár nem voltak tudományos ismereteik, de a tapasztalat útján tudták
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ségesek legyenek vagy jó legyen a
következő évi termés. De akadt olyan
szokás is melynek lényege a szerelem, a szerencsés párválasztás volt.
Az este a csillagos égbolt vizsgálatával ért véget. A teleszkópon keresztül megnézhettük a fényes holdat és
sikerült a Jupitert és négy holdját is
közelebbről megcsodálni.
Ismét kellemes és érdekes estét töltöttünk a Réhelyi Látogatóközpontban. Köszönjük!
Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány

DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT ELISMERŐ CÍM KITÜNTETETTJE
A köztisztviselőket számos településen ünneplik ezen a napon, július
1-jén. Az ünneplés mindig valamilyen
elmúlt, jól meghatározható időszak
elért eredményeihez, vagy netán sikereihez kapcsolódik. Munkájuk elismeréseként ezen a jeles alkalmon
Dévaványa Város Képviselő-testülete ünnepség keretén belül elismerő
címet adományozott. A „Dévaványa
Közszolgálatáért” elismerő cím adományozható Dévaványa önkormányzat hivatali szervezetében legalább 15
éven keresztül aktív szakmai munkát
végző adminisztratív, vagy technikai
állományban foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő, közalkalmazott,
vagy más személy részére, aki kiemelkedő szakmai felkészültséggel, teljesítményével, valamint lelkiismeretes
munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a település
polgári ügyeinek intézését, a köz szolgálatát. A képviselő testület kétévente egy személyt részesíthet e címben.
Ebben az évben Bak Elekné Oláh Irén
részére ítélte oda a megtisztelő címet.
Bak Elekné - köztisztviselő
1948. április 6-án született Mezőgyánon. Általános iskoláit szülőfalujában végezte, majd középiskolába a nyíregyházi Széchenyi István
Közgazdasági Technikum pénzügyi

tagozatára nyert felvételt, ahol sikeres érettségi vizsgát tett. Ezt követően
került pénzügyi munkakörbe Dévaványa településen. A felsőfokú végzettségét Budapesten, az Államigazgatási
Főiskola levelező tagozatán szerezte. Két leánygyermek édesanyja. Tíz
éve, hogy nyugdíjas köztisztviselő:
1966-tól 2006-ig tartó közszolgálatát
Dévaványán töltötte. 1966-ban a Járási Tanácsnál helyezkedett el, majd
ezt követően került a Nagyközségi
Tanácshoz, ahol először a gazdálkodási csoportnál dolgozott, majd VB
titkár lett, tanácselnök helyettes, tanácselnök, nyugdíjba vonulásáig a
város jegyzője. A 40 év alatt a település községből nagyközséggé, nagyközségből várossá fejlődött. Ezen
folyamatok sok új feladattal jártak a
hivatal számára, mind a fejlesztéseket
megalapozó testületi döntések előkészítése, majd végrehajtása érdekében,
valamint a hatósági feladatok ellátását illetően is új hatáskörök, hatósági
jogkörök adódtak. 40 év alatt a közigazgatás igen nagyot változott: elég
csak arra gondolni, hogy a 60-as években még manuális írógépen indigóval
dolgoztak, 2002-ben már számítógépen. Nagy dolog, hogy a hivatal dolgozói szerették a közigazgatást, több
évtizede dolgoztak együtt. Segítették
egymás tevékenységét. Azt a szemléletet követték, hogy „mi vagyunk az
ügyfelekért és nem fordítva.”

A 40 évből hivatalvezetőként 24 évet
dolgozott, azt megelőzően a pénzügyi
területen minden munkakörben volt
foglalkoztatva. Különösen nagy feladat ezen a munkaterületen megtanulni
az emberekkel való bánásmódot. Sokat
kell tanulni, dolgozni és igyekezni, az
elvárásoknak megfelelni. Az eredményes tevékenység érdekében folyamatosan képezni kell magát, a munkatársakkal, a lakosokkal közvetlen
kapcsolatot kiépíteni.
Balogh Aranka
Összefoglalva a 40 év tapasztalatát:
„Az a véleménye, hogy a közszolgálati dolgozók rögös pályán haladnak,
nem könnyű a több ezer hatáskört áttekinteni, ismerni. Ezen a pályán az
ember számtalan népszerűtlen, olykor igazságtalannak tűnő intézkedést
kénytelen megtenni. Ezért barátokat
veszít és ellenségeket szerez. Sikerei
az idő múltával kudarccá válhatnak,
mert megváltozik a társadalmi felfogás, vagy mert megváltozik a törvény.
Az emberek azonban elfogadják az intézkedéseket, ha azt érzik, hogy hitelesen és őszintén szolgálják az ügyüket.
Nagy megtiszteltetés az, ha bizalommal fordulnak a település lakói a köztisztviselőhöz. Ezért szeretni kell a helyet, ahol élünk és az embereket, akik
között élünk”.
Tisztelettel: Bak Elekné,
nyugdíjas köztisztviselő.

DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT ELISMERŐ CÍM
Szűcs Ferencné Séllei Ilona,

diplomáját a Debreceni Tanítóképző
Főiskolán szerezte. Ezt követően lelkiismeretes munkája mellett számos
továbbképzésen bővítette ismereteit,
amelynek gyümölcsét tanítványai élvezhették a lendületes és színvonalas tanítási órák alkalmával.
A közalkalmazotti jogviszonya 1984.
június 16-án vette kezdetét a dévaványai
I.sz. Általános Iskolában, akkor még
képesítés nélküli tanítóként. A pályán
eltöltött közel 30 év során lelkiismeretesen végezte és végzi jelenleg is nevelő-oktató munkáját.

Feladatait valamennyi munkakörben
mérhetetlen odaadással, szakmai elhivatottsággal teljesíti, mely a tanulók,
szülők és kollégák körében is elismert.
Osztálytanítóként számos kisdiákkal
szerettette meg a szám- és betűvetés
tudományát, megmutatta, hogyan lelhetnek örömöt a tanulásban, s ezzel
nagyszerű alapot teremtett a kisdiákok
felsőbb évfolyamos tanulmányainak.
Szűcs Ferencné nyugállományába
vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott.
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Nyugdíjba vonulása óta is tevékenyen
segíti az iskola munkáját. Nem múlik el
nélküle projekt és témahét a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Szívesen zsűrizik a tanulmányi versenyeken. Aktív tagja a múzeumbarátok körének. Évről-évre foglalkozásokat vezet a
múzeumi táborban. A Kazinczy-anyanyelvi versenyek szervezésében is részt vesz.
Elhivatott és elkötelezett munkája elismeréseképpen a képviselő-testület döntése
nyomán elismerő oklevelet és aranygyűrűt
kapott. Gratulálunk!
Balogh Aranka

RUBIN DIPLOMÁT KAPOTT EPRES JÓZSEF
1926. június 22-én született Kiskunfélegyházán. Általános iskolai tanulmányait Császártöltésen, gimnáziumi éveit
a kalocsai Jezsuita Gimnáziumban töltötte.
Pedagógus családból származik, édesapja id. Epres József is tanító volt, mely
hivatást követve 1946-ban végezte el a
Kalocsai Érseki Római Katolikus Tanítóképzőt jó eredménnyel, osztálya egyik
legjobbjaként.
A pedagógusdinasztia Császártöltésen
tanított, és volt, mikor egy időben hét
Epres is oktatta a gyermekeket. 1950ben kötött házasságot Elek Irma tanítónővel, aki már 32 évesen az Oktatásügy
Kiváló Dolgozója lett, sajnos őt több
mint egy évtizede elvesztette. Házasságukból egy fiuk született, aki Kondoroson gyermekorvos, és ott is él feleségével és két gyermekével.
1950-től tovább képezte magát és
földrajz-biológia szakos tanári diplomát
szerzett.
Munkahelyei:
1946-47. császártöltési Római Katolikus Általános Iskola
1948-49. akasztói Általános Iskola
1949-50. Császártöltés Csalapuszta Iskola
1950-54. Császártöltés Általános Iskola
1954-86. dévaványai 1. sz. Általános
Iskola

1956. márciusában nevezték ki igazgatóhelyettesnek, amelyet nyugdíjba
vonulásáig 30,5 évig folyamatosan betöltött. Közben 9 éven át tanított a közös
igazgatású gimnáziumban is, sok értékes fiatalt adva Dévaványának.
Szívügyének tartotta a dolgozók iskoláját. Már Császártöltésen 1946-47. között úgynevezett „analfabéta tanfolyamot” vezetett, Dévaványán pedig nem
volt olyan dolgozók iskolája osztály,
ahol ne tanított volna.
A pedagógus munka, tanítás mellett
15 éven keresztül Dévaványa Nagyközség Tanácselnökének helyettese volt társadalmi munkában, valamint sok éven
át a Gyámügyi Állandó Bizottság vezetője.
Hobbija a horgászat és a vadászat, ez
utóbbi esetében a Dévaványai Vadásztársaság fegyelmi bizottságának vezetője, több éven át titkára volt.
Munkásságát már számos elismerés
övezte:
• Dévaványáért Emlékplakett,
• Oktatásügy Kiváló Dolgozója,
• Munkaérdemrend Ezüst Fokozata,
• Pedagógus Szolgálati Érdemrend,
• Szakszervezeti Munkájáért – oklevél,
• 25 éves Tanácsi Munkáért – oklevél,
• Kiváló Úttörővezető,

• Árvízvédelemért Emlékérem,
• Érdemes Társadalmi Munkás - érem,
• Dolgozók Iskolájáért – oklevél,
• Kiváló Egészségügyi Nevelő Munkájáért – oklevél,
• Dévaványa Kiváló Pedagógusa.
Díszoklevelei:
• Tanítói: arany (50 év) 1996.
• Tanári: arany (50 év) 2003.
• gyémánt (60 év) 2006.
• vas (65 év) 2011.
Mióta magányosan él, önállóságát
fenntartotta, sokáig minden háztartási és
házkörüli munkát maga végzett. Szellemi frissességének és egészségi állapotának megőrzése érdekében sokat olvas,
rejtvényt fejt és sok időt tölt szerető családja körében.
Józsi bácsi júniusban töltötte be a 90.
életévét. Első pedagógus diplomáját ezelőtt 70 évvel kapta meg, és 70 év nem
kevés, sok esetben egy egész emberélet.
Örömömre szolgál, hogy az elmúlt év
után ismét egy szépkorú dévaványai pedagógus kaphat díszoklevelet, illetve a 70 év
után járó rubin diplomát. Józsi bácsinak
kívánok a magam és valamennyi ványai
lakos nevében jó egészséget, sok-sok örömet szerettei körében még hosszú ideig.
Balogh Aranka

DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT ELISMERŐ CÍM KITÜNTETETTJE
Településünk önkormányzatának képviselő-testülete hetedik alkalommal döntött a „Dévaványa Egészségügyért” elismerő címben részesítendő személyről. A
cím a településen működő egészségügyi
intézményekben, rendelőkben, szolgálatoknál lelkiismeretes és példamutató
munkát végző és kimagasló teljesítményt nyújtó szakember részére adományozható, aki az egészségügy, illetve az
egészséges életmód érdekében legalább
15 éven keresztül aktív szakmai munkát
végzett, és munkássága példaértékű a település közössége számára.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
2016-ban a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő címet dr. Kacsó Márta körzeti gyermekorvosnak ítéli oda.

Dr. Kacsó Márta
Kolozsváron született, majd ott érettségizett az Apáczai Csere János Gimnáziumban.
Az orvosi egyetemet is Kolozsváron végezte.
Az egyetem elvégzése után két évig a kolozsvári klinikán dolgozott, utána versenyvizsgával a nagybányai kórház csecsemő-gyermek
osztályára került. A gyermek szakorvosi vizsgát Bukarestben tette le. Ezután a nagybányai
kórházban dolgoztott 21 évig.
1989-ben férje Magyarországra jött, mert
Dévaványán kapott tanári állást. A doktornő
1990-ben jött városunkba a két gyermekükkel együtt. Itt helyezkedett el, mint körzeti
gyermekorvos. A körzeti munka eleinte szokatlan volt számára, a felnőtt betegek ügyeleti ellátása szintén. Kacsó doktornő munkásságát városunk felnövekvő nemzedékeinek és
szüleinek nagy megelégedésére végzi.
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Az önkormányzat mindenben segítette a
házaspárt, hogy zökkenőmentes lehessen a
beilleszkedés. Szakmai munkássága nyomán sikerült minden dévaványai kisgyermek, kismama és kisiskolás részére a gyermekorvosi ellátást biztosítani városunkban.
A közvetlen munkatársa az első két évben
Biriné Margitka asszisztensnő, azt követően
immáron 23 éve Kiss Lászlóné Terike, akivel kiváló a kapcsolata.
A férje, nyugdíjazásáig Dévaványán dolgozott. A lánya a szegedi egyetemen végzett
német-olasz szakon. A fia angol szakot és
külgazdaságit végzett. Mindketten házasok
Budapesten élnek dolgoznak. Három unoka
boldog nagymamája.
A város lakói, az általa ellátott betegek
nevében szívből gratulálunk, hosszú, boldog
életet kívánunk!

Balogh Aranka

KÖZÉPISKOLA HÍREI
SIKERESEN ZÁRULTAK
ISKOLÁNKBAN AZ
ELSŐ KOMPLEX SZAKMAI
VIZSGÁK

gozóinak önzetlen segítségüket, mind a
vizsga lebonyolításában, mind a tanulószerződéses helyek biztosításában.

2016. június 6-án vizsgáztak végzős
számítógép-szerelő és karbantartó tanulóink, amely az első komplex szakmai
vizsga volt iskolánkban. Négy fős vizsgabizottság értékelte a vizsgázóinkat,
akik számítógép összeszerelésből, hibakeresésből és elméleti tudásukról adtak
számot. Mind a hat vizsgázónk sikere-

•••••

Földi Zoltán igazgatóhelyettes

HELYT ÁLLTAK
A SZÓBELI VIZSGÁN IS
2016. június 16-án és 17-én adtak
számot tudásukról gimnazistáink a
májusi írásbeli vizsgákat követő szóbeli vizsgán. A tanulók tételt húztak
magyar nyelv és irodalomból, történelemből, idegen nyelvből és a választott
érettségi tárgyukból, amely informatika, földrajz vagy testnevelés volt.
Matematikából mindenkinek sikerült
az írásbeli vizsgája, ezért nem kellett

sen teljesítette a vizsgafeladatokat, így
négy jeles, egy négyes és egy hármas
szakmunkás bizonyítvány került átadásra. A vizsgaátlag 4,5 lett, amely nem kis
teljesítmény, ha figyelembe vesszük a
vizsgázók általános iskola nyolcadik év
végi átlageredményét.

szóbeli vizsgán javítania. Két fő, angol
nyelvből emelt szinten vizsgázott Békéscsabán. Egy tanuló rajz és vizuális
kultúra tudásáról adott számot, ahol
az előre elkészített és összeállított rajz
portfólióját kellett bemutatnia az érettségi vizsgabizottságnak.
Az eladó vizsgázók az élelmiszer-,
vegyiáru, gyógynövény, műszaki és ruházati cikkel kapcsolatos ismereteiket
mutatták be szóbeli elméleti és gyakorlati vizsgarészeken magyar és német
nyelven. A kilenc vizsgázó átlageredménye: 3,5. A négy fős vizsgabizottság az
ÁFÉSZ COOP irodaház előadótermében
és a központi ABC üzletben dolgozott.
Köszönjük a cég vezetésének és dol-

Köszönjük az érettségi vizsgabizottság és az iskolavezetés munkáját, valamint a szülők által nyújtott biztatást és
segítséget.

Kovács Márta, az érettségi vizsgabizottság elnöke kiemelte a tanulók komolyságát és az érettségi vizsgához való
hozzáállását, akik gyakran évközi teljesítményüket felülmúlva teljesítettek.
Érettségizők átlageredménye közepes lett, de nagyon szép szóbeli feleletükért Szarka Márk (angol nyelv),
Hajdu Ádám és Szokolai Szabina (történelem) szóbeli dicséretben részesült.
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Földi Zoltán osztályfőnök
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MODULOS BÚCSÚ
A FODRÁSZOKNÁL

A korábbi 2+3, illetve a 2+2 éves
modulos szakképzési rendszerben utolsó fodrász szakmai vizsgára került sor
2016. június 1-jén és 2-án iskolánkban.
A dévaványai 6 tanuló mellett 4
orosházi vizsgázó is Dévaványán mutatta be tudása legjavát a vizsgabizottságnak, Matyuska Ferencné a Koós
Károly középiskola oktatója és Cseh
István világbajnok mesterfodrász, az
orosházi és a hódmezővásárhelyi gyakorlati képzőhelyek vezetője részére.
Az ő vezetésével értékeléskor a
vizsga gyakorlati részén nem csupán
a tanulók tudását, készségeit, kedvenc
műveleteit értékelték, hanem a szakma mesterei olyan hasznos tanácsokkal látták el a vizsgázókat, melyeknek
köszönhetően tudásuk itt és most még
tovább gyarapodhatott.
A felkészítő tanárok Gellai Zoltánné
és Dr. Laczóné Kiss Ágota a vizsga zárásakor ennek a folyamatos és állandó
tanulásnak, továbbképzéseknek a jelentőségét emelték ki.
A záró eredmények is ezt támasztják
alá. A nagyon szép, jeles teljesítmény
mellett a jó és közepes minősítést elérőknek is további céljuk a tanulás, az
érettségi, majd a mestervizsga megszerzése is a jövőben.
Az összesített vizsgaátlag: 4,3
A csoport 8. osztályos bemeneti átlaga: 3,2
Tóth Erika, igazgató

KÖZÉPISKOLA HÍREI
MODULOS BÚCSÚ II.:
PANZIÓS, FALUSI
VENDÉGLÁTÓK
A dévaványai 6 fő panziós tanuló
Molnár István gyakorlati, Szabó László
Zoltán elméleti oktatók és Pappné Nagy
Katalin idegen nyelv tanárnő vezetésével Orosházán, összevont vizsgán szerezték meg szakmai bizonyítványukat.
Főzés, terítés, textiles és karbantartási
munkák, állattartási és kertészeti gyakorlat és idegen nyelvi kommunikáció
gyakorlati vizsgarészek mellett a májusban teljesített írásbeli, illetve a június 1-jén és 2-án letett szóbeli vizsgák is
árnyalták a tanulók teljesítményét. Eddigi munkájuknak megfelelően a jeles
minősítés mellett jó és közepes szinttel
értékelte a vizsgabizottság a tudásukat.
Az összesített vizsgaátlag: 3,8
A csoport 8. osztályos bemeneti átlaga: 2,5
Tóth Erika igazgató

MODULOS BÚCSÚ III.:
HEGESZTŐK

korlaton szerzett tapasztalatokat,
készségeket jól tükrözik a vizsgaeredmények.

Június 9-én és 10-én maratoni vizsga keretében készítette el gyakorlati Az összesített vizsgaátlag: 2,5
vizsgamunkáját 12 hegesztő tanulónk
Együd Imre és Óvári Attila, elnök, il- A csoport 8. osztályos bemeneti átlaga: 3,1.
letve társelnök, Szabó László és VáraTóth Erika igazgató
di Tibor vizsgáztatók vezetésével.
A gyakorlati vizsgafeladat elkészítéséhez a rajzon kapott
műveletek, méretek
felhasználásával készültek el a vizsgadarabok. Az elméleti részeken pedig a
nehezebb írásbelit a
szóbeli feleletekkel
javították a tanulók.
A külsős, tanulószerződéses gya-
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ELISMERÉS
Szőnyiné Ádám Éva 2013-ban átvette a helyi szakszervezet alaptitkári teendőit. Az itt végzett munkájáért részesült
2016 júniusában Eötvös József Emlékérem kitüntetésben.
1986-ban került Dévaványára, és kezdett dolgozni az
akkori 1. Sz. Általános Iskolában. Hamar beilleszkedett
a munkahelyi közösségbe, és bekapcsolódott a település
életébe. A korábban két önálló általános iskola összevonásával létrehozott Ványai Ambrus Általános Iskola szintén
számíthatott rá mindig.
Soha nem mulasztott el egyetlen közösségi eseményt,
tantestületi kirándulást, nyugdíjas találkozót, alapítványi
estet. Szívesen vett részt a közös műsorokban, a városi Vox
Humana Vegyeskar munkájában.
Örökös jókedve, optimizmusa, barátságos természete a
gyerekek és a felnőttek körében is közismert volt.
Nemcsak a széke, asztala üres a nevelői szobában. Hihetetlen, hogy nem halljuk a nevetését. Űrt hagyott a szívünkben is. Hiányzik.
A Ványai Ambrus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és dolgozói

DÁMK KIRÁNDULÁS
Az idei évben is sor került a Dévaványai Általános Művelődési Központ által szervezett dolgozói, csapatépítő kirándulásra, melynek időpontja június 25-e volt.
Reggel 5-kor indult a csapat Romániába, azon belül Arad,
Temesvár és környéke volt az úti cél.
Szervezőnk és egyben intézményvezetőnk Diósné Ambrus
Erzsébet gondosan ügyelt arra, hogy minden fontos látnivalót
meg tudjunk nézni ezen a napon. Erre a célra idegenvezetőnk
is volt, aki körbe kalauzolt minket és mindent részletesen
megmutatott, illetve elmondott.
Először Aradra érkeztünk meg, ahol első megállónk a Megbékélés Parkja volt. Itt megtekintettük a román és a magyar
szabadság szobrot. Ezt követően a Vesztőhely, ami az Aradi
vértanúk emlékére állított emlékmű. Itt rövid megemlékezés
keretében intézményvezetőnk koszorút helyezett el.
Következő úti cél a Bohus Kastély volt, a Világosi fegyverletétel ma is álló egyetlen „szemtanúját” láthattuk, ami nem

más, mint az asztal, amin megköttetett a szerződés. Körülötte
a letett fegyverek egy része volt látható.
Utolsó program Temesvári városnézés. Ortodox Templom, Forradalmi emlékmű, Operaház, a történelmi belváros
Szabadság terén álló, Szűz Máriának és Nepomuki Szent
Jánosnak szentelt emlékműve, Klapka György emlékház,
Szent György Székesegyház, Szerb püspökség, városháza,
Várfal felújított része, az üzleti turizmus célpontja, Égtájak
szökőkút.
Élményekkel és sok szép látnivalóval gazdagabban utaztunk haza. A késői vacsora a mezőberényi Tópart vendéglőben várt minket, ahol élő zenére táncolhattak mindazok akik
még bírták.
Magam és a munkatársaim nevében elmondhatom, hogy
nagyon jól éreztük magunkat és kellemesen elfáradtunk! Köszönjük a lehetőséget és ezt a fantasztikus napot!
Serény Ildikó
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DÉVAVÁNYAI ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS
EGYESÜLET SIKERE
A Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület
Országos Nyugdíjas KI MIT TUD-on vett részt Harkányban. Három műsorszámmal indultunk Békéscsabán
az elődöntőben:
- Népdalok citera kísérettel
- Cigánytánc
- Énekkar

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Hergert Margit született Körömi Margit június 8-án
ünnepelte a 90. születésnapját, s e jeles alkalomból a
Margaréta Idősek Otthonában Kiss Károly alpolgármester oklevelet és virágcsokrot adott át az ünnepeltnek, a családtagok és lakótársa körében.
Édesapja Körömi Lajos a Nagykunsági Állami Gazdaság dolgozója volt, édesanyja Bagdi Margit háztartásbeliként tevékenykedett. A család Kéthalmon kezdte
közös életét, ott laktak.
A házasságukból nyolc gyermek született kettő lány
és hat fiú. Viszont mára már csak hárman élnek közülük. Egyik fiú testvére Ferenc Kertészszigeten, a másik
testvére Lovász Mihályné Erzsike néni itt Dévaványán
él. Ő, aki egyben gondnoka is, valamint állandó látogatója az otthonban.

Mind a három műsorszámmal bejutottunk a középdöntőbe. A döntőbe az énekkar jutott tovább. Mind
Harkányban zajlott. A döntőről egy bronz minősítéssel
tértünk haza, amire nagyon büszkék vagyunk. Köszönjük az önkormányzat támogatását, hogy biztosították
számunkra az oda és vissza utazást.
Énekkarral fellépők: Vasas Imre, Papp Károly, Papp
Károlyné, Erdős István, Földi Dezsőné, Ungi Ferenc,
Farmosi András, Ernyes Jánosné, Borbíró Mihályné, Bogya Gáborné.
A városnapi rendezvényen, vasárnap 17 órakor fellépünk.

Margó néni iskoláját Karcagon kezdte, majd 16 évesen felkerült Budapestre. Ott gyors és gépírást kezdett
tanulni, majd pedig elvégezte a fotó szakiskolát. Munkát kapott a Magyar Távirati Irodánál. Megismerkedett
Marics Zoltán grafikus – tervezővel, akivel hosszú évekig éltek együtt.
Az idők folyamán a sors úgy hozta számára, hogy
kikerült Németországba. Ott ismerkedett meg Hergert
Fritz Henrikkel, aki vállalat igazgató volt. Házasságot
kötöttek, hosszú évtizedekig Berlin mellett Falkenziben
laktak. Onnan járt be Margó néni dolgozni Berlinbe. A
nyarakat Magyarországon töltötték, zömmel minden
nyáron a Balatonnál nyaraltak. Ilyenkor meglátogatták
a családtagokat, rokonokat is.
A férje halála után nyugdíjba vonult Margó néni és
hazaköltözött Budapestre, majd pedig Dévaványára a
Deák Ferenc utcába. Több évig a nyelvtudásának köszönhetően német korrepetálásokat is vállalt gyermekek számára. Ugyanúgy szeretett itt vidéken is élni mint
külföldön. Jószágokat és házi kedvenceket is tartott,
melyekkel nagyon szeretett foglalatoskodni.
Az egészsége megromlása miatt négy éve gondozásra
szorul, azóta a Margaréta Idősek Otthona lakója. Szobatársával Tóth Gyuláné Sárika nénivel szinte elválaszthatatlanok. Tudják és ismerik egymás rosszabb és jobb
napjait, szokásait. Együtt élik át az élet apró örömeit!
Kedves Margó néni! Boldog születésnapot, jó egészséget, sok örömet és boldogságot kívánunk!

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

Vendéglátói szakmai nap
Road Show a vendéglátással foglalkozó
vállalkozások részére
A Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának 2016.
április 20-i sikeres előadását követően, mintegy a „road show” folytatásaként ezúttal a
járásban működő, vendéglátással foglalkozó
vállalkozások lettek megszólítva. A nyári
szezonra tekintettel elsősorban a vendéglátás
fogyasztóvédelmi, illetve élelmiszer-biztonsági kérdéseiről hangzott el szakmai előadás.
Mivel az ellenőrzési tapasztalatok szerint
még mindig sok a hiányosság a vonatkozó
jogszabályok ismerete tekintetében, ezért a
vállalkozói igényekkel összhangban a kormányhivatal fontosnak tartja ezen ismeretek
bővítését, ezáltal is csökkentve az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat, egyben növelve a fogyasztói érdekek védelmét.
A rendezvényt dr. Pacsika György járási hivatalvezető nyitotta meg, majd
dr. Lukácsi Krisztina, a Békés Megyei
Kormányhivatal igazgatója köszöntötte
a résztvevőket. Dr. Pethő Hajnalka Katalin osztályvezető és Teller Zsuzsanna
élelmiszer-biztonsági felügyelő prezentációban mutatta be azokat a legfontosabb
tudnivalókat, amelyek hasznos segítségül
szolgálnak a vállalkozóknak mindennapi
tevékenységük jogszerű gyakorlásában.

Kiemelkedő tanulókat támogat
a járási hivatal
Elismerő oklevelet és könyvvásárlási
utalványt kapnak a kiemelkedő tanulmányi és sport eredményeket elért, valamint
kimagasló közösségi munkát végző diákok
dr. Pacsika György hivatalvezetőtől.

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala elkötelezett
híve a felnövekvő nemzedék magas szintű oktatásának, és fontosnak tartja, hogy
jó kapcsolatot építsen ki a járásban működő köznevelési intézményekkel. Ezért
az idei évben első alkalommal dr. Pacsika
György hivatalvezető úr elismerő oklevelet és könyvvásárlási utalványt nyújtott át
az intézmények által javasolt kiemelkedő
tanulmányi és sport eredményeket elért,
valamint kimagasló közösségi munkát
végző diákoknak.
Dr. Pacsika György elsőként 2016. június 13-án, a Gyomaendrődi Kis Bálint emlékünnepségen nyújtotta át az elismerést
Gál Bence végzős tanulónak.
A járás többi köznevelési intézményeiben az évzáró ünnepségen került sor az
elismerések átadására. A Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégiumban Kovács Gábor, a Ványai Ambrus Általános Iskola és Művészeti Iskolában Szeleczki Lilla, valamint
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Kollégiumban Orovecz Odett részesült
elismerésben.

Partnerségi Fórum Gyomaendrődön
A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében 2016. június 7-én Partnerségi Fórum került megszervezésre a városházán, melyen dr. Pacsika György járási
hivatalvezető, Toldi Balázs, Valánszki Róbert, Kovács Mária polgármesterek mellett
közel 40 munkáltató vett részt.
A programban lehetőség van arra, hogy
a gyomaendrődi járásban lévő vállalkozások, képző intézmények, helyi önkormányzatok, civil szervezetek, kamarák
összefogásával Járási Foglalkoztatási
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Paktumot hozzanak létre. A program célja,
hogy inaktívak és álláskeresők bevonásával a vállalkozások munkaerőigényeire
reagálva történjen gazdaságfejlesztés,
keresletvezérelt képzések, valamint a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltség, bértámogatások nyújtásával.
A rendezvényen Toldi Balázs Gyomaendrőd város polgármesterének köszöntőjét követően Tímárné Buza Ilona a
Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője mutatta be a
megyei és a járási munkaerő-piaci, foglalkoztatási jellemzőket, a hazai és európai forrásokból nyújtott támogatási lehetőségeket. Ezt követően Hollósi Szabolcs
a szombathelyi BFH Európa projektfejlesztő és tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója beszélt a paktumok működésével
kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokról. Toldi Balázs polgármester ismertette a konzorciumi partnerek körét,
a fejlesztési elképzeléseket, majd hozzászólásokra adott lehetőséget.
A partnerségi munka elkezdődött, a pályázat beadását követően az év második
félévében, illetve 2017-2020 között valósulhatnak meg a fejlesztések.

Fókuszban a tanácsadás
A Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának szakemberei az
idén tavasszal is több alkalommal képzési és álláskeresési tanácsadásokkal nyújtottak segítséget a mihamarabbi munkaerőpiacra kerülés érdekében.
A csoportos és egyéni formában történő
tanácsadások felkészítik az ügyfeleket a
számukra megfelelő célállás megtalálására, elérésére, illetve meghatározza számukra azokat a képzési irányokat, konkrét lehetőségeket, amelyek elősegíthetik
a megfelelő munkahely megtalálását.
Különösen ajánlottak a szolgáltatások
pályakezdő fiataloknak, a legalább 3-6
hónapja munkát keresőknek, az 50 év
feletti álláskeresőknek, és a Gyes-ről,
Gyed-ről, ápolási díjról visszatérő ügyfeleknek is.
A széles körű munka eredményeképp
2016. első négy hónapjában 260 fő vett
részt valamilyen típusú szolgáltatásban,
mely elősegítette az ügyfelek által kitűzött célok megvalósulását.

LABDARÚGÁS
Lejátszotta utolsó mérkőzését csapatunk, amit drámai
körülmények között sikerült
megnyernie, amivel újabb 1
évre meghosszabbította Megye
I-es tagságát. Nagyon örülünk,
hogy a nehéz tavasz ellenére
is, a szurkolóink töretlen lelkesedéssel kísérték el a csapatot
még idegenbe is. Köszönjük
mindazoknak, akik egész évben
valamilyen formában segítették
a csapatot és minden nehézség
ellenére is kitartottak mellette.
Reméljük a következő szezon
sokkal könnyebb lesz, és a fiatal tehetséges játékosaink is sok
tapasztalatot gyűjtve, sokkal
jobban segíthetik majd a felnőtt
csapatot.
Az ifjúsági együttesnek is sikerült megőrizni a megye I – es
tagságukat, még a nehéz pillanatok ellenére is. Külön nagy
öröm számunkra, hogy a serdülő csapatunk ismét megnyerte
az alapszakasz bajnokságot.
Hatalmas gratuláció nekik!
ELEK – DÉVAVÁNYA 1-2 (0-0)

Elek: 200 néző
V.: Arad megyéből
Elek: 1 Szabó R., 11 Kurta
L., 6 Hrabovszki Á., 18 Telek B., 16 Sipos D., 7 Reszelő
M., 9 Rostás B., 13 Fodor M.
(12 Reszelő R., 74’), 17 Gyevi
Nagy B, 8 Laczó Sz. (4 Nagy L.
65’), 10 Reszelő J.
Dévaványa: 97 Szász D., 13
Szalai B., 2 Bakó B., 17 Farkasinszki L., 18 Ungi A. (19
Marton L. 68’), 6 Czakó I., 8
Adamecz I., 7 kovács F., 9 Tóth
M. (5 Werle T 58’), 14 Somogyi T. (16 Diós K. 70’), 21 Bartó R. (11 Pálfi J. 79’).

Gólszerzők: Hrabovszki Á.
59’ ill: Páfi J. 82’ Farkasinszki
L. 93’
Sárgalap: Telek B. 25’, Reszelő J. 45’, Rostás B. 62’, Reszelő R. 80’ ill: Somogyi T. 11’,
Szalai B. 18’, Kovács F. 28’,
Czakó I. 36’, Bakó B. 59’.
Piros lap: Reszelő M. (második sárga lap után 43’)

Jók: Szabó R., Hrabovszki Á.,
Sipos D., ill: az egész csapat.
Kiss László edző – Gratulálok a Dévaványának.
Kovács Gyula edző – Elhitte
a csapat, hogy ha egymásért
tud küzdeni, akkor annak más
eredménye nem lehet, mint
győzelem. Kicsit most pihenünk és átbeszéljük a jövőnket.
Örülök, hogy ennyi szurkoló
elkísért bennünket és buzdították a csapatot, és köszönöm a
szurkolók kitartását a csapat
mellett. További sok sikert az
Eleki csapatnak.
„Az utóbbi hetek gyengébb
szereplésének
köszönhetően
rendkívül nehéz helyzetbe kerültünk mivel az utolsó helyről
vártuk a mérkőzést. Csak győzelemmel maradhattunk bent
az osztályban.
Szerencsére az utolsó mérkőzésen mindenki ott tudott lenni,
így ez nem nehezítette Kovács
edző dolgát. A mérkőzés jó
iramban kezdődött, és ez jellemezte az egész találkozót. Az
első helyzet előttünk adódott
az 5. percben Bartó Robi kapott meg egy csúsztatott labdát
a kapussal állt már csak szemben, de addig várt amíg vissza
ért egy védő és bele lépett a lövésébe. A hazaiak is kihagytak
egy helyzetet egy balról beívelt
labdát fejeltek nem sokkal fölé.
A félidő 20. percéhez érve aztán a játékvezetőé volt a főszerep, amikor is egy jobbról belőtt szögletünket Farkasinszki
Laci vágta kapásból a hálóba,
de a játékvezető les állás miatt érvénytelenítette a találatot
ez több mint véleményes volt,
mivel két védő is a kapu torkában állt. A 43. percben aztán az
addig igen veszélyesen játszó
Reszelő M. sárgát érő módon
szabálytalankodott, és mivel
neki már volt egy sárga lapja ki
is állította a játékvezető!
A második félidőben próbálta nyomás alá helyezni
csapatunk az eleki csapatot és
egyre-másra jöttek is a helyzetek a
legközelebb Kovács Feri állt,

Dévaványai SE végeredménye a táblázaton:
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1. Méhkerék
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2. Szarvas

28
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3
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13. Dévaványa
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15. Dévaványa

28

5

1 22

(39-101) 16 pont

aki szép cselek után a felső
lécet találta telibe. A 60. percben viszont nagyon távol került
a bennmaradás csapatunktól,
mivel, jobbról a kapunk elé
ívelt szabadrúgásnál, teljesen
üresen hagytuk Hrabovszki
Ákost, aki köszönte szépen, és
a hálónkba fejelt 5-6m-ről kissé kiszorított helyzetből. 1-0.
Játékosaink viszont nem adták
fel, illetve Kovács Gy. edző is
19-re lapot kért, amikor először
behozta a rutinos Werle Tibit,
majd a nem kevésbé rutinos
Pálfi Janit. A támadó sorba így
már legalább 4 csatárral rohamoztuk, az ekkor már teljesen
elfáradó eleki csapat kapuját. A
82. percben meg is lett az erőfeszítés eredménye, amikor is
Werle Tibi adott gólpasszt Pálfi
Janinak. Jani 8m-ről szépen
kilőtte a jobb alsó sarkot. 1-1.
A rúgott gól után szinte a kapujához „toltuk” a hazai csapatot
3-4 helyzetet ki is hagytunk. Itt
meg kell jegyezni egy kósza ellentámadásból majdnem eldöntötte az eleki csapat a meccset,
de fiatal kapusunk Szász Dávid
a helyén volt és nagy védést
mutatott be a 20m-ről leadott
lövésnél. A 93. percben viszont
Kovács Feri jobbról elvégzett
szögletére Farkasinszki Laci
jól érkezett középen és a bal
kapufa tövére bólintott, onnan
pedig a hálóban kötött ki a játékszer. 1-2.
Másra már nem is maradt idő
így csapatunk biztosította a megye I-ben a helyét jövőre is.
Összességében minden jó,
ha a vége jó, egy viszontagságos szezonban ahol fél szezont
idegenben kellett játszani csapatunknak, 4-5 meghatározó
játékos távozott a szezon előtt
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és közben, más nem is lehetett a cél, mint a bent maradás.
A csapat teljesítette a célt ezért
csak gratulálni lehet a játékosoknak.”
Ha valaki szeretne még többet
megtudni a csapatunkról, látogasson el az alábbi honlapokra: www.devavanyaise.hu és a
www.devavanyase.gportal.hu
A mérkőzés fő támogatói:
Városi Önkormányzat, Séllei
Gábor, Mile Magdolna, Varjú
Zoltán, Kőszegi János, Papp
Marcell, Sebők Krisztián, Sebők Zsolt, Molnár Sándor, Váradi Károly, Mideczki Zoltán,
Szűcs Tibor, Agrodéva Kft.,
Szűcs Ferenc, Ekuna Kft., Tóbiás Gábor, Oryza Kft, Dr. Nagy
László, Pengő Imre, Szilágyi Sándor, Szilágyiné Nagy Szilvia,
Tóth Sándor, Purger Ferenc,
Purgerné Herda Andrea, Murányi Norbert, Murányi Károly,
Csaba Zsolt, Magyar Zsolt,
Buk Tibor, Pervanov Ádám,
Pesztránszki Rita és párja,
Csekő István, Polyák Mihály,
Kiss Károly, Dr. Szitás László,
Takács József, Parola Mihály,
Erdős Csaba, Erdős Zsolt, Darvasi Sándor, Valach Ede, Valach
Piroska, Barna Sándor, Furka
Lajos, Földesi Ferenc, Papp
Sándor, Bereczki Árpád, Tagai
Attila, Varjú Árpád, Pap Róbert, Bereczki András, Szitás
Dániel, T. Nagy Imre, Lovász
Lajos, Ifj. Takács Gyula, Faragó Zsigmond, Nyúzó István,
Séllei Róbert, Magyar Antal,
Bogya Sándor, Vasvári László,
Ernyes Lajos, Tóth Csaba, Purgel Lajos, Szalai Antal, Feke
Tibor.
Adamecz István

NŐI LABDARÚGÁS
A Dévaványai SE lányai nyerték a bajnokságot. Hat fordulóból álló sorozat utolsó fordulóját Dévaványa rendezte és
pontveszteség nélkül nyerte. A nagyszerűen játszó ványai lányokat nem tudta megszorítani a többi csapat, így az idei bajnokságot négy pont előnnyel megnyerték. Ezúton szeretnénk
megköszönni a szurkolóknak azt a sok pozitív energiát, ami
erőt adott a csapatnak.

Várjuk focizni vágyó lányok jelentkezését. Tel.: 0630/683-35-88. Edzések időpontja minden héten, kedden
és csütörtökön 18 órai kezdettel a műfüves pályán.

A bajnokság végeredménye:
Dévaványai SE
28 pont
Szentetornya NLSE
24 pont
Csanádapáca EFC
16 pont
Békéssámsoni SK
16 pont
Békéscsabai NLSC
A bajnokcsapat névsora: Bereczki Dorina, Erdős Kiara,
Furka Júlia, Kasznár Annamária, Micskei Maja, Pengő Erika,
Polyák Lenke, Séllei Zsanett, Szilasi Adrienn, Szokolai Szabina, Takács Erika, Tóth Noémi, Tóth Szabina
A gólkirály címet Furka Júlia nagy különbséggel, 31 ponttal
nyerte.

Nagy Kristóf

Dékány Gergő Zsolt

DIÁK KUPA EREDMÉNYEK

Az Országos Kajak – Kenu Diák Kupa igazolt és szabadidős versenyzők részére megrendezett versenyszámai is
bekerültek a hivatalos, Magyar Diáksport Szövetség által
elismert diáksport rendezvények közé. Ezzel a KSI Gyomaendrőd versenyzői nem az egyesületük, hanem az iskolájuk színeiben versenyeztek a Diák Kupán. Mint a nevében is benne van, ez a verseny nem városi, megyei, vagy

területi megmérettetés volt, hanem egy Országos Diák
Seregszemle. A dévaványai Dékány Vanda, aki a gyomai
gimnázium színeiben versenyzett, az Országos Diák Kupán
K-4 500 méteren 5. helyet szerzett.
A Ványai Ambrus Általános Iskola tanulói a következő
eredményeket érték el:

Igazolt versenyzők „A” kategória:
Nagy Kristóf

MK-1 férfi kölyök III. évf. 2000 m

2. hely

Dékány Gergő Zsolt

MK-1 férfi kölyök III. évf. 2000 m

6. hely

Nagy Kristóf - Dékány Gergő Zsolt

MK-4 férfi kölyök III. évf. 2000 m

2. hely

Dékány Vanda

Országos Diák Kupa K-4 500 m

5. hely

Május 21-én rendezték Győrben az Országos Maraton Kajak – kenu Bajnokságot.
Bajnoki eredmények:
Dékány Gergő Zsolt
Nagy Kristóf

MK-1 férfi kölyök III. évf. 10 km
MK-1 férfi kölyök III. évf. 10 km

3. hely
4. hely
Kovács Gábor KSI SE
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Megemlékezés

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
Kónya Istvánné Szabó Róza
halálának 10. évfordulójára.
Családja

„Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt hogy éltél és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled.”

Fájó szívvel emlékezünk
özv. Györfi Sándorné Kisari Julianna
halálának 2. évfordulójára.
Fia, menye és unokái

Megemlékezés

Gránit, márvány, műkő síremlékek
RÉGI SÍROK FELÚJÍTÁSA, SÍRTISZTÍTÁS, SÍROK LEFEDÉSE,
BETŰVÉSÉS, ÉPÜLETMUNKÁK, ABLAKPÁRKÁNYOK,
KERÍTÉS ÉS KÉMÉNYKALAPOK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM.

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

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

Fájó szívvel emlékezünk
Papp Józsefné Táncos Erzsébet
halálának 6. évfordulóján.
Szerető férje, három lánya, vejei, hét unokája

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

BALESETEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN...
A nyári szünidőre tekintettel a rendőrség ismét felhívta a figyelmet a gyermekek biztonsága és a lopások, balesetek megelőzése érdekében fontos szabályokra Békéscsabán. Az Árpád
Gyógy- és Strandfürdőben 2016. június 24-én a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési előadója és a Békéscsabai
Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója tartott tájékoztatót a leggyakrabban előforduló veszélyhelyzetekről és azok
elkerülésének lehetőségeiről. A nyári nagy rendezvényeken,
zsúfolt strandokon senki ne hagyja még rövid időre sem őrizetlenül a táskáját, pénztárcáját, mobiltelefonját és egyéb személyes
dolgait – hangsúlyozta Pengő Erzsébet r. százados, bűnmegelőzési előadó. A gyermekek nem maradhatnak felügyelet nélkül
még a kerti medencékben sem, a strandokon és a szabadvizeken
kijelölt fürdőhelyeken is folyamatosan legyen mellettük felnőtt.
A barátaikkal szórakozni, kirándulni induló tizenévesek szülei
mindig beszéljék meg a gyermekükkel, hogy kiknek a társaságában, hol töltik az idejüket és mikor érnek haza. Lehetőség
szerint jegyezzék fel gyermekeik barátainak a telefonszámát,
az ő szüleik elérhetőségét. Fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek az internet használatának veszélyeivel és szabályaival.
Zaklató, sértő üzeneteknek jogi következménye lehet. Azt is
érdemes alaposan átgondolni, hogy milyen fényképeket, videókat, információkat osztanak meg a nyaralásukról. Nem érdemes
a közösségi oldalon közzétenni, hogy mikor utazik el az egész
család, mert ebből kiderül: melyek azok a napok, amikor nem
lesz otthon senki. Szó esett a kábítószerek és új pszichoaktív
anyagok használatának veszélyeiről is. A rendőrség arra kéri
a szülőket, hívják fel gyermekeik figyelmét arra, hogy a tiltott

bódító hatású szerek fogyasztásának, használatának rendkívül
súlyos következményei lehetnek. A fiatalok a mértéktelen alkoholfogyasztás miatt is veszélyes helyzetbe kerülhetnek. Soha
ne vezessenek ittasan és ne üljenek be olyan mellé az autóba,
aki vezetés előtt alkoholt ivott – hangsúlyozta Kutyik Margit
r. törzsőrmester, baleset-megelőzési előadó. A felső tagozatos
általános iskolások közül sokan közlekednek segédmotoros kerékpárral, a személygépkocsi vezetői engedélyt szerzett középiskolások pedig gyakran nyáron teszik meg első hosszabb útjukat. Tudatosítani kell bennük, hogy a közúti közlekedésben való
részvétel felelősséget jelent. A kisebb gyermekeknél pedig a
szabályos közlekedésre nevelésben a legfontosabb a szülői példamutatás. Ha autóban utaznak, ne csak a gyermekeket ültessék
biztonsági gyermekülésbe, illetve magasítóra, hanem a szülők is
használják a biztonsági övet. Kerékpározás közben tartsák be a
közlekedés alapszabályait. Szereljék fel saját, illetve gyermekeik kerékpárját lámpákkal, prizmákkal, tartsák be és ismertessék
meg gyermekeikkel is az elsőbbségadás, valamint a kanyarodás
szabályait. Emellett fel kell hívni a gyermekek figyelmét arra,
hogy takarásból, tehát fa, bokor vagy álló jármű mögül ne lépjenek ki hirtelen az úttestre, mert ez életveszélyes. A játszóterek
környékén, lakó-pihenő övezetekben a járművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel. Békés megyében a rendőrség munkatársai az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több nyári táborban
és rendezvényen tartanak majd baleset-megelőzési, bűnmegelőzési témájú előadásokat, foglalkozásokat.
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forrás: www.police.hu

Születés:
Diós Krisztián és Nagy Florentina fia Botond.

§

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

P-15 POSTAGALAMB SPORT CLUB EREDMÉNYEI
2016. 05. 01. Feleresztés: Dunaföldvár.
Clubon belül indított galambok: 92 db.
Név

Galamb
gyűrűszáma

1.

Szitás
Csaba

14-D 777779

2.

Makrai
Zoltán

13-D 589113

3.

Kovács
Attila

15-26-56695

4.

Kovács
Attila

15-26-56669

5.

Kiss
Bence

15-D 837770

állatorvos

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

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

Helyezés

Dr. Körömi István

Galamb
neme

Kutyák veszettség elleni oltását és
mikrochipes megjelölését vállalom!

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

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

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA
2016. augusztus 1., 16 óra!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak az augusztus 1-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Augusztus 12.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

Szitás Csaba club vezető

NÉMET NYELVTANÍTÁS

DÉVAVÁNYÁN

Nyelvvizsga felkészítés

SZÁNTÓFÖLDET, LEGELŐT,
KERTET BÉRELNÉK.

T.: 06-30/569-3216

T.: 06-70/942-0038

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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