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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2017. január 9. napján rendkívüli 

ülést tartott.
Első napirendi pontban pályázat benyújtásáról döntöttek, 

amely pályázat az 5510 Dévaványa, 0804, 0806 valamint 
0519 helyrajzi számú, külterületi, önkormányzati tulajdonú 
helyi utak felújítását célozza. 

Zárt ülés keretében egyezségi megállapodásról hoztak 
döntést a Sportpálya 2008. évi kivitelezési ügyének pe-
rében.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. január 25. napján együttes ülést tartott, melyen 
közösen elfogadták a Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2017. évi költségvetését.

A képviselő-testület 2017. január 26. napján megtar-
totta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek 
a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelenté-
sek elfogadását követően első napirendként került megtár-
gyalásra és elfogadásra Dévaványa Város Önkormányzat 
2017. évi költségvetése és megalkotásra került az arról szó-
ló rendelet.

Második napirendként a Dévaványai Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást 
vizsgálta felül és hagyta jóvá a testület.

Harmadik napirendi pontban a DÁMK Óvoda és Bölcső-
de Intézményegységbe a 2017/2018. nevelési évre történő 
óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időpont-
járól döntött a testület, melyet az alábbiak szerint határo-
zott meg:

2017. április 24-én (hétfő)  8-16 óráig valamint
2017. április 25-én (kedd)  8-16 óráig

5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti
óvodai székhelyen.

Negyedik napirendi pont keretén belül az óvoda nyári 
zárvatartásáról tárgyalt a testület, így azt 2017. augusztus 7.
- 2017. augusztus 18. napja között határozta meg.

Ötödik napirendben hoztak döntést a bölcsőde nyári nyit-
vatartási rendjéről, melynek értelmében a bölcsőde nyári 
nyitvatartási rendjét 2017. június 1. - 2017. augusztus 4. 
napjáig, valamint 2017. augusztus 21. – 2017. augusztus 
31. napjáig terjedő időszakban, munkanapokon 6 – 1730-ig 
határozták meg.

Hatodik napirendként megtárgyalták és elfogadták Déva-
ványa Város Önkormányzat középtávú tervét 2017. - 2020. 
évekre.

Hetedik napirendi pontban módosításra került a település 
helyi építési szabályozásáról szóló 14/2013. (XI.29.) ön-
kormányzati rendelet.

Nyolcadik napirendben a 2017. évi belső ellenőrzési fel-
adatok elvégzésére Gyurkóné Bondár Anna 450.050,- Ft-os 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Kilencedik napirendi pontként elfogadták a Regionális 
Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
2.387,- Ft vételáras ajánlatát a Dél-Alföldi Regionális Fej-
lesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dévaványa 
Város Önkormányzata tulajdonában álló részvényeire.

Tizedik napirend keretén belül döntöttek arról, hogy a 
Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Isko-
lája és Kollégium kérelmének helyt adva részükre ingyene-
sen biztosítják a Szalagavató ünnepségre a művelődési ház 
szükséges helyiségeit és technikai eszközeit.

Tizenegyedik napirendben helyt adtak a Művészetoktatá-
si és Kulturális Alapítvány kérelmének, melynek értelmé-
ben a XVII. művészeti bál megrendezésére ingyenes biz-
tosítják részükre a művelődési ház szükséges helyiségeit.

Tizenkettedik napirendi pontként az „1730 db szalmabála 
értékesítése” című tárgyban indított értékesítési eljárás ered-
ményeként a LIKER MOTORS Kft. bruttó 5.492.750,- Ft-os 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Tizenharmadik napirendi pontban elutasították az Árpád u. 
33/B. I/5. szám alatti önkormányzati bérlakásra érkezett vé-
teli ajánlatot.

Tizennegyedik napirendként megállapították a polgár-
mester tiszteletdíját, illetve a költségtérítés havi összegét 
és tudomásul vették a költségtérítésről történő lemondását.

Tizenötödik napirendben elfogadták a polgármester sza-
badságolási ütemtervét a 2017. évre vonatkozóan.

Tizenhatodik napirendi pontban pályázat benyújtása 
mellett döntöttek a „Csatlakozási konstrukció az önkor-
mányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra.

Tizenhetedik napirendben megtárgyalták a Dévaványai 
Csocsó Egyesület kérelmét, melynek tárgyában a februári 
testületi ülésen fognak döntést hozni.

Tizennyolcadik napirendi pont keretén belül helyt adtak 
Szeleczki Lilla kérelmének és 100.000,- Ft-tal támogatják 
a tavasszal megrendezendő nemzetközi kick-box verse-
nyen való részvételét.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatásáról 
döntöttek két esetben, összesen 1 millió forint összegben.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2017. február 
23. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei 
a következők:

1. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről.
2. Beszámoló a 2016. évi kintlévőségek behajtásáról.
3. Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi közbeszer-

zési tervének elfogadása.
4. Dévaványai Szociális Szövetkezet további működtetéséről 

döntéshozatal.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.



Háziorvosi rendelés
változása

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a II. számú 
háziorvosi körzet ellátása február hónaptól az alábbiak 
szerint módosul:

Rendelési idő Helyettesítő háziorvos

Hétfő- Szerda 13.00-16.00 Magyar Hajnalka

Csütörtök 7.00-9.00 Magyar László

Péntek 13.00-15.00 Magyar László

Folynak az egyeztetések a IV. számú körzet betölté-
séről, reményeink szerint március hónaptól új háziorvos 
láthatja el a praxist és amennyiben minden a tervek sze-
rint alakul, akkor már a következő számban bemutat-
kozhat a Tisztelt Lakosságnak.

A többi körzet és a szakrendelések rendelési ideje vál-
tozatlan.

Köszöntő a hölgyeknek
„Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
s tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg.”

William Shakespeare

Igen hosszú és kemény telet tudhatunk magunk mö-
gött, de hamarosan itt a tavasz, melyet mindannyian 
annyira vártunk. Minden évben, mintegy a rideg tél 
végét jelezve március 8-án ünnepeljük a Nőket. Mint 
ahogy a tavasz, úgy a hölgyek is felfrissülést hoznak 
mindennapjainkba, felvirágoztatják létünket. A férfi ak 
életében meghatározó szerep jut a nőknek, akik a lénye-
ges, emlékezetes pillanatban mellettük állnak anyaként, 
megértő társként vagy éppen gyermekként. Engedjék 
meg, hogy ez alkalomból minden kedves hölgynek sok 
boldogságot és örömteli napokat kívánjak.

 Valánszki Róbert
 polgármester
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

2. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanok értékesítése.

3. Pályázat tárgya: A Dévaványa, Árpád u. 6., az 
Árpád u. 8. és a Levél u 2. szám alatti ingatlanok 
értékesítése.

4. Ajánlat benyújtásának határideje:

 2017. február 17. 9 óra

 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati
             Hivatal 3. épület 2. számú irodája

módja: személyesen vagy postai úton

5. Az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az aján-
lattételi határidő lejártakor kezdődik és az ered-
ményhirdetéstől számított 60 napig tart.

6. Pályázati biztosíték:

 Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték 
adásához köti, amelynek összege a vételár 10%-a.
A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa 
Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 
10402142-49564855-56551002 számú számlájára 
kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig. Az 
ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyúj-
tók részére az eredményhirdetést követő 8 napon 
belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében 
a szerződés aláírásával egyidőben a vételárba be-
számításra kerül.  

7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület
2. számú irodájában Bakosné Tóth Ágnes műszaki 
ügyintézőtől.

8. Részletes pályázati kiírás átvehető: Díjmen-
tesen, dokumentáció formájában a Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 2. számú 
irodájában ajánlattételi határidőig, ügyfélfogadá-
si időben.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY SZOLGÁLATI 
LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
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BESZÁMOLÓ A KAPOTT SZJA 1%-ÁNAK
FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 2015. évi személyi 
jövedelemadó 1 % felajánlásaiból 346.545,- Ft összegű támogatásban 
részesült. 

A Közalapítvány Kuratóriuma 2016. évben a kapott felajánlás terhére 
a következő támogatásokat adta:

A 1/2016.(III.24) Közalap. Hat. alapján  a Nagycsaládosok Dévavá-
nyai Egyesülete részvételét támogatta az Élesden megrendezésre került 
Lugosi Mihály Nemzetközi Szépolvasó versenyen 20.000,- Ft-tal. 

A 5/2016.(V.11.) Közalap. Hat. alapján a Dévaványai Sportegyesület 
Borostyán Futball csapat 2016. május 22-én Dévaványán rendezett me-
gyei döntőjét támogatta 30.000,- Ft-tal. 

A Közalapítvány Kuratóriuma a 6/2016.(V.11.) Közalap. Hat. alapján 
20.000,- Ft támogatást adott az 5. c osztály tanulmányi kirándulásához.

A Közalapítvány Kuratóriuma a 7/2016.(V.11.) Közalap. Hat. alapján 
20.000,- Ft támogatást adott a 7. a osztály tanulmányi kirándulásához.

A Közalapítvány Kuratóriuma a 8/2016.(V.11.) Közalap. Hat. alapján 
20.000,- Ft támogatást adott a 6. b osztály tanulmányi kirándulásához.

A Közalapítvány Kuratóriuma a 9/2016.(V.11.) Közalap. határo-
zatban a Ványai Ambrus Általános Iskola hátrányos helyzetű tanu-
lóinak Erzsébet táborban való részvételét (útiköltség) 20.000,- Ft-tal 
támogatta.

A Közalapítvány Kuratóriuma a 10/2016.(V.11.) Közalap. Hat. 
alapján 20.000,- Ft támogatást adott a 7. b osztály tanulmányi kirán-
dulásához.

A Közalapítvány Kuratóriuma a 11/2016.(V.11.) Közalap. Hat. 
alapján 20.000,- Ft támogatást adott a 8. b osztály tanulmányi kirán-
dulásához.

A „Jó tanuló, jó sportoló” címet a 12/2016.(VI.14.) Közalap. hatá-
rozatában a Ványai Ambrus Általános Iskola tanári kara javaslatára 
Kató Benedek 8. a és Kovács Bence 8. b osztályos tanulók  részére 
ítélte meg és a cím mellett 20.000,- Ft ajándékutalvány jutalomban 
részesítette őket. 

A Közalapítvány Kuratóriuma a 13/2016.(VI.14.) Közalap. határozat-
ban a Ványai Ambrus Általános Iskola diákjainak részvételét a kápta-
lanfüredi ifjúsági táborban 42.000,- Ft-tal támogatta.

A Kuratórium 15/2016.(VII.25.) Közalap. Hat. alapján 20.000,- Ft 
támogatást nyújtott a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szer-
vezett nyári tábor megvalósulásához.

A Kuratórium 17/2016.(VIII.15.) Közalap. Hat. alapján 20.000,- Ft 
támogatást adott a Dévaványai Sportegyesület Birkózó Szakosztályának 
edzőtábor rendezésére.

A 19/2016.(XI.21.) Közalap. Hat. alapján a Dévaványai Polgárőrség 
Közhasznú Szervezete 50.000,- Ft támogatást kapott közbiztonsági fel-
adatainak ellátásához.

A 20/2016.(XI.21.) Közalap. Hat. alapján a közalapítvány a Vakok 
és Gyengénlátók Egyesületének Dévaványai Csoportját 50.000,- Ft-tal 
támogatta karácsonyi rendezvény megvalósítása céljából.

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Kuratóriuma ezúton 
szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ával közalapítványunkat támogatták, és felajánlásukkal 
hozzájárultak céljaink megvalósításához.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy támogatásukkal segítsék a Közala-
pítvány további sikeres munkáját! Adószámunk: 19060600-1-04

Köszönettel:

          Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Kuratóriuma

2017. január 25-én délután, jégről mentési gyakorlatot 
szervezett a  szeghalmi katasztrófavédelmi kirendeltség. 
A gyakorlaton részt vett a szarvasi hivatásos,  valamint a 
hunyai, csárdaszállási, gyomaendrődi önkormányzati tűz-
oltóparancsnokság  készenléti állománya és Gyomaend-
rőd város önkéntes tűzoltó egyesülete. 

A feladatok végrehajtásában saját képességeikkel be-
kapcsolódtak a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Gyo-
maendrődi Speciális Mentők, és az Országos Mentőszol-
gálat helyi szakemberei is. A gyakorlat során Kondacs 
Zsolt tű. alezredes a szeghalmi katasztrófavédelmi ki-
rendeltség tűzoltósági felügyelője, felhívta a Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános Iskola katasztrófavédelmi 
szakköre tagjainak  és a megjelent diákoknak a fi gyelmét 
a jégen történő tartózkodás veszélyeire, és a jégbeszaka-
dást követő teendőkre. Az ismeretek elsajátítását követő-
en a diákok katasztrófavédelmi tesztet tölthettek ki jelké-
pes ajándéktárgyakért.

A jégről mentést első körben a Gyomaendrődi Speciális 
Mentők hajtották végre, akik a beszakadt személyt a Vid-
ra Mentőcsoport egészségügyi komponensének adták át 
a parton. A laikus elsősegélynyújtást követően a további 
ellátást a mentőszolgálat munkatársai hajtották végre.

Kérjük támogassa
adója 1%-ával mentőcsoportunkat.

A Vidra Önkéntes
Járási Mentőcsoportot
ezen a számlaszámon

lehet támogatni:
Békés Megyei Katasztrófa -

és Polgári Védelmi Szövetség. 
Adószám: 18387067-1-04

JÉGRŐLMENTÉSI GYAKORLAT

Fotó: Ambruzs-Szabó József
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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

Új feladatok a járásnál

A 2017. január 1. napjával hatályba lépő jog-
szabályi változások nyomán a járási hivatalok 
által ellátott feladatkörök - így a Gyomaend-
rődi Járási Hivatal feladatai is - jelentősen ki-
bővültek.

Az egyre erősödő járási rendszer kapcsán az év 
elejével többek között az alábbi ügytípusok kerül-
tek a Gyomaendrődi Járási Hivatal hatáskörébe:

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészség-
ügyi Osztály vonatkozásában:
- ENAR marhalevél kezelés;

 A Hatósági és Gyámügyi Osztály vonatkozásában:
- fogyasztóvédelmi feladatok ellátása;
- jogi segítségnyújtási feladatok ellátása;
- áldozatsegítési feladatok ellátása;
- oktatásügyi feladatok bővülése;

A Földhivatali Osztály vonatkozásában:
- őstermelői igazolvány használatának ellenőrzése;
- családi gazdaságok nyilvántartásának vezetése;
- mezei őrszolgálattal kapcsolatos egyes feladatok;
- vis major elismerésére irányuló eljárásban szak-

hatóságként való közreműködés.

 A Kormányablak Osztály vonatkozásában:
- újabb 66 új ügykörrel bővült azon ügyek száma, 

amelyekben a kormányablak eljáró, vagy kérelmet 
továbbító szervként, esetleg tájékoztatást nyújtó 
szervként eljárhat.

A Vidra mentőcsoport évkezdése

Megtartotta az idei első munkaértekezletét a 
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület 
vezetősége a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség munkatársaival 2017. január 10-én délután. 
Az értekezleten a résztvevők megtárgyalták, hogy 
2017-ben a mentőcsoport eszközeit és felszerelését 
milyen fontossági sorrend szerint kívánják fejlesz-
teni, és szót ejtettek a tervezett rendezvényekről is.

A 2017-es év első félév rendezvényei, amelyeken 
szervezőként vagy résztvevőként képviselteti ma-
gát a mentőcsoport:
1. Hunyai Disznótor - január 14. - Hegedüs Ro-

land, Hunya község polgármestere meghívásá-
ra a Vidra Mentőcsoport tagjai ezúttal nem egy 
vészhelyzetben, hanem egy igazi, jó hangulatú 
falusi disznóvágás keretein belül mutatták meg a 
rátermettségüket.

2. Tervezés alatt egy téli mentőcsoport bemutató 
gyakorlat, ahol egy befogadó/melegedőhely ke-
rülne berendezésre egy „rendkívüli osztályfőnöki 
óra” keretében - február.

3. „Tanuljunk együtt a Vidrával életet menteni” el-
nevezésű rendezvény - március.

4. A Vidra Mentőcsoport által szervezett rockzenei 
koncert Dévaványán - június 17.

5. Ecsegfalvai gyakorlatok: Fakivágási és házelbon-
tási gyakorlat - az időpont időjárás függvénye.

A Gyomaendrődi Járási Hivatalt érintő 
néhány jogszabályi változás

 
2017. január 1-jétől az okmánykiadásban, az 

okmányok tartalmában is bizonyos változásokat 
tapasztalhatunk:

Az állandó személyazonosító igazolvány érvé-
nyességének időtartama – főszabály szerint - ha a 
jogosult
- a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás nap-

jától számított 3 évet követő születési idejének 
napja, de legfeljebb a 12. év betöltésének napjáig 
terjedő időtartam,

- a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem 
töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet 
követő születési idejének napja,

- a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számí-
tott 6 évet követő születési idejének napja.
Lehetőség van arra, hogy a polgár erre irányuló 

külön kérelmére a tároló elemmel (chip) ellátott 
személyazonosító igazolványban elhelyezésre ke-
rüljön legfeljebb kettő, olyan személy telefonszá-
ma, akit a polgár halála vagy egészségügyi állapo-
tában bekövetkezett olyan változás esetén, amikor 
állapotáról történő tájékoztatásra nem képes, érte-
síteni kíván.

A polgár kérelme esetén a diákigazolványok 
kapcsán eddig használt NEK applikáció a személy-
azonosító igazolvány tároló elemébe is belekerül-
het. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a digitalizált 
arckép, aláírás és ujjlenyomat szükség esetén - ok-
mányiroda vagy kormányablak felkeresése nélkül 
- felhasználható legyen. Ilyen felhasználási terület 
lehet például a közlekedési igazolvány.

A vezetői engedély kiállítása során annak érvé-
nyességének meghatározása úgy történik, hogy a 
lejáratának hónapja és napja (3,5,és 10 éves egész-
ségügyi alkalmasság esetén) megegyezzen az ügy-
fél születési idejének hónapjával és napjával. A ve-
zetői engedélyen feltüntetett okmány érvényesség 
és a vezetői engedély 11. oszlopában található kate-
gória érvényesség ezentúl megegyezik, és igazodik 
a lejárat évében lévő születésnaphoz.

A Kormány a közigazgatási bürokráciacsökkentés 
keretén belül a 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozat-
ban döntött arról, hogy az okmányok kiadását or-
szágosan koordináló Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) 

jogutódlással 2016. december 31 - ével megszűnt.  
A hivatal feladatait elsősorban a jogutód, a Belügy-
minisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős 
Helyettes Államtitkársága (BM NYHÁT) veszi át. 
A hivatal elérhetőségei nem változtak, weboldala a 
www.nyilvantarto.hu címen található meg.

Az új járási feladatok ellátásáról és a jogsza-
bályi változásokról részletesebb információkkal 
a járási hivatal ügyintézői szolgálnak az érdek-
lődők részére, valamint folyamatosan zajlik a 
bekesijarasok.hu oldalon az ellátott feladatokra 
vonatkozó tájékoztatási anyagok aktualizálása 
és pontosítása.

Változó gépjármű-átírási szabályozás

Az új gépjármű tulajdonosoknak rendkívül 
fontos az átírási kötelezettségüknek határidőn 
belül elegeti tenni a 2017. január 1-jétől hatályos 
jogszabály változásnak megfelelően. Az a jármű-
vet szerző, aki a jogszabály által előírt, a tulajdon-
jog keletkezésétől számított 15 napos határidőn túl 
jelentkezik a kormányablakban/okmányirodában, 
hogy a frissen vett, vagy hagyatékátadó végzés 
alapján szerzett gépjárművet a nevére írassa, már 
a korábbi szabályozás szerint is szankciókra szá-
míthatott. A jogszabály szerint szabálysértést kö-
vetett el, és mulasztási bírságot kellett fi zetnie az 
adóhatóság döntése alapján, illetve a kormányablak 
ki is vonta a gépjárművet – a mulasztás mértékétől 
függően – akár több hónapra. A forgalomból kivo-
nás kapcsán korábban a jogszabály még lehetőséget 
adott arra, hogy a hatóság - amennyiben az eladó 
bejelentéséből vagy más módon tudomást szerzett 
az új tulajdonos gépjármű átírási kötelezettségről - 
írásban felhívja a tulajdonjog szerzőt arra, hogy 5 
napon belül pótolja az átírási kötelezettségét. Szin-
tén korábban a tulajdonjogot szerző egy utólagos 
bejelentés során, ha hitelt érdemlően igazolta, hogy 
a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás be-
jelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból 
nem tudott eleget tenni, mentesülhetett azon jogkö-
vetkezmény alól, hogy a hatóság kivonja a forga-
lomból a gépjárművet. 2017. január 1. napjától a 
jogalkotó ez utóbbi két fordulatot törölte a vonatko-
zó jogszabályból (326/2011. /XII. 28./ Korm. ren-
delet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visz-
szavonásáról), így a hatóságnak nincs lehetősége 
5 napos felszólítást kiküldeni, illetve az utólagos 
bejelentés esetén az önhibán kívüliséget fi gye-
lembe venni, határidő mulasztás esetén mérlegelés 
nélkül kivonásra kerül a gépjármű a forgalomból.

Fotó: Ambruzs-Szabó József
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A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
A februári hónap jelesebb napjait né-
zegetve, feltűnő volt számomra, hogy 
több olyan emléknap is van, amelyek a 
betegség témájához kapcsolódnak. Feb-
ruár 4-én van a rákellenes világnap, feb-
ruár 11-én a betegek világnapja, február 
29-én a ritka betegségek napja. Egyházi 
ünnepeink közt is, több olyan napot ta-
lálunk, amelyek ehhez a témához tar-
toznak. Február 3-án van Szent Balázs 
püspök emléknapja, mely napon vagy a 
rákövetkező vasárnap a templomban ki-
szolgáltatjuk az úgynevezett „balázsál-
dást” kérve Szent Balázs közbenjárását 
a torokbetegségekkel szemben. Február 
11-én van a Lourdesi Boldogságos Szűz 
Mária ünnepe, amely nap arra is felhív-

ja fi gyelmünket, hogy a Lourdesi Szűz Anya közbenjárására 
milyen sok csodás testi és lelki gyógyulás történt és történik. 
Mindezek után tudatosítsuk, hogy az ember a test és a lélek 
egysége. Sok kutatás kimutatta, hogy az elhanyagolt lelki 
problémák következtében, hogyan jelennek meg a testi be-
tegségek. Már csak az egészség szempontjából sem mindegy, 
hogy milyen irányba halad az életünk, hogyan viszonyulunk a 
hithez, a jó Istenhez és egymáshoz. Érdemes azokkal a lehe-
tőségekkel élnünk, amelyek a lelki békéhez vezetnek hozzá. 
A februári hónapot a kapcsolatok hónapjának is nevezhetjük, 
hiszen február 12-én van a házasság világnapja, február 14-
én pedig Szent Bálint napja, a szerelmesek napja. Februárban 
még tart a farsangi időszak és régen ebben az időszakban sok 
báli esemény tarkította a hétköznapokat.  Ezek az események 
a párválasztás szempontjából nagy jelentősséggel bírtak. Az 
Egyház mindig is hangsúlyozta a pároknak az elköteleződés 
fontosságát és ennek kifejezését az Isten előtt, mely az egy-
házi házasságkötésben nyilvánul meg. Ez az elköteleződés 
leginkább a házastársak és a gyermekek javát szolgálja. Az 
elköteleződésben, az ember a legteljesebben adja át magát a 
társának és ez a legszebb ami két ember között létre jöhet. Ne 
féljünk az elköteleződéstől. John Gottman: „A jól működő 
házasság 7 alapelve” híres könyve alapján ajánlom azoknak 
a párkapcsolatban élőknek, akik nemcsak egymás mellett 
párhuzamosan akarnak élni, hogy először mindenki önállóan 
gondolja át utána pedig közösen beszéljék meg a következő 

kijelentéseket. A befektett energia a kapcsolat bensőségessé-
gét szolgálja és ennek hatásaként a saját egészségünket is! 

1. Tudom a párom legjobb barátainak nevét.
2. Tudom, hogy a párom épp milyen stresszekkel küszködik.
3. Tudom néhány személy nevét, akik mostanában felidegesí-

tették a páromat.
4. Ismerek néhányat a párom életcéljai közül.
5. Nagyon jól ismerem a párom hitét és vallásról alkotott el-

képzeléseit.
6. El tudnám mondani, alapvetően hogyan gondolkodik a pá-

rom az életről.
7. Fel tudom sorolni azokat a rokonokat, akiket a párom a 

legkevésbé szeret.
8. Tudom, mi a párom kedvenc zenéje.
9. Fel tudnám sorolni a három legkedvesebb mozifi lmjét.

10. A párom tudja, hogy pillanatnyilag milyen gondok aggasz-
 tanak.

11. Tudom, hogy mi volt a párom életének három legemlékeze-
  tesebb eseménye.

12. Meg tudnám mondani, mi váltotta ki a legtöbb stresszt a
  páromból gyermekkorában.

13. Fel tudom sorolni a párom főbb reményeit és törekvéseit
  az életben.

14. Tudom, hogy a párom mostanában mi miatt idegeskedik a
  leginkább.

15. A párom tudja, hogy kik a legjobb barátaim.
16. Tudom, hogy a párom mit tenne, ha megnyerné a főnyere-

  ményt a lottón.
17. Részletesen el tudom mesélni az első benyomásaimat a

  páromról.
18. Rendszeresen érdeklődöm a párommal kapcsolatos fejle-

  mények felől.
19. Úgy érzem, a párom elég jól ismer.
20. A párom ismeri az elképzelésimet és reményeimet.

Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30-tól a templomban.

Figyelmükbe ajánlom:

Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési 
oktatásra lehet jelentkezni.

Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától,
a plébánián.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.

Újévi házsszentelésre továbbra is várom a jelentkezéseket.

Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.
Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként, 2017. január 
1-jétől: 2.000 Ft.- nyugdíjasoknak,
             2.500 Ft.- keresettel rendelkezőknek.

Elérhetőségek:  Plébános: +36-30-465-11-71,
  Sekrestyés: +36-30-714-91-36

Ft. Bilibok György
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SIKERES PÓTSZILVESZTER!

Igyekeztünk – a korábbi évekhez 
hűen – színvonalasan vendégül látni a 
bálunkon résztvevőket.

Nemcsak a támogatók, hanem a szü-
lők is hozzájárultak az alapítványi ren-
dezvény sikeréhez: tombolatárgyak fel-
ajánlásával, támogatójegy vásárlásával.

Először Tóth Kinga fi atal óvodape-
dagógus kollégánk bűvölte el a közön-
séget csodálatos hangjával. Caramell:
„A dal nem hagy el..!” című számát
énekelte, amelyet Rudokász Diána kí-
sért zongorán.

Ezt követően az intézmény vezetője 
Diósné Ambrus Erzsébet köszöntötte a 
népes vendégsereget, majd Valánszki 
Róbert polgármester nyitotta meg a bált.
Őket az óvodapedagógusok néptánc 

produkciója követte. Laskainé Kiss
Alexandra néptánc pedagógus egy 
Moldvai csokrot tanított be erre az esté-
re, melyet hatalmas vastapssal ajándé-
kozott meg a közönség.

Ezután az est sztárvendégei, Varga 
Ferenc József és Aradi Tibor humoris-
ták szórakoztattak minket.

A báli műsor egyik színfoltja volt 
a hastáncos produkció, melyben a 
közönséget is megtáncoltatta a mű-
vésznő.

Majd a fi nom vacsora elköltése után 
hirtelen megtelt a táncparkett.

A meglepetések sora itt még nem ért 
véget. 22 óra előtt megérkezett Polgár 
Péter, aki vidám poénokkal csalt mo-
solyt mindenki arcára.

A tombolahúzás éjfél után kezdődött, 
melyen nagyon sok tombolatárgy talált 
gazdára.

Ezután fi nom hidegtálak és saláták 
fogyasztásával pótolhatták energiájukat 
az elfáradt táncosok.

Hajnalig tartó tánc és vidámság jel-
lemezte a bált. Az előadóművészeket 
Nagy Ferenc és felesége Adél hívta 
meg mindenki szórakoztatására.

A nagy értékű fődíjat Szűcs Tibor 
vállalkozó ajánlotta fel.

A zenéről a Békés Band gondoskodott.
A kitűnő ételeket Gschwindt Mó-

nika és csapata készítette és szolgálta 

fel – mindannyiunk megelégedésére. 
A fi nom süteményeket a Fejedelmi és 
Ladányi cukrászdáknak köszönjük.

Szeretnénk megköszönni Balogh 
Zsigmondnak, hogy az általa meg-
nyert monitort felajánlotta az óvoda 
számára.

Az est teljes bevétele a „Hétszínvirág 
Alapítvány a Dévaványai Óvodáso-
kért” számláját gyarapította.

Ezúton ragadjuk meg az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjunk a támogatá-
sért minden kedves dévaványai és nem 
helyi lakosnak, aki bármilyen formában 
segítette az alapítványi est sikerét.

Kiemelt Támogatóink: Nagy Ferenc, 
Szűcs Tibor, Agrodéva Kft.

Köszönjük a segítséget Kónya Ist-
vánnak és feleségének Szilvinek, Elek 
Lajosné Emikének A Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola néptánc szakának.

Támogatóink:
Adamik Lászlóné
Agárdi Fanni
Agárdi Zoltán
Bajics Imre
Bak Krisztián
Balog Aranka
Balogh Csilla
Balogh Gyula
Balogh Zsanett Angéla
Balogh Zsigmond
Baloghné Berényi Erzsébet
Baloghné Kun Tünde
Bán László
Banai Pál
Bánkuti Gabriella
Baráth Krisztián
Berczi Sándor
Berczi Sándorné
Bereczki Adrián
Bereczki Alexandra
Bereczki Andrásné
Beréné Kéki Edit
Biri Szilvia

Bodóné Pocsai Erika
Bogya Mária
Bogya Sándor
Botosné Mile Edit
Bőkény Istvánné
Brakszatórisz Mihály
Brakszatóriszné Seres Margit
COOP Dévaványa és Vidéke Áfész
Czirjákné Dékány Györgyi
Csaba Jánosné
Csatári Attila
Csatári-Ambrus Beáta
Csontos József
DÁMK BIHGY dolgozói
DÁMK Művelődési Ház dolgozói
Darvasi István
Diós József
Dékány Lajos
Dékányné Kőszegi Anna
Dévaványai Múzeumbarátok Köre
Dobák András
Dobák Andrásné
Dr. Kozma Daniella

Dr. Nagy László
Fazekas Gyula
Fehér Mihály
Feke Éva
Feke László
Feke Zoltán
Fodor Erika
Földesi Ferenc
Földi Imre
Furka Lajos
Furka László
Fülemen Gyula
Füzi Anita
Galgóczi Tamás
Giricz Zoltán
Giriczné Gyányi Mária
Greksa Ildikó
Gyányi Bence
Gyebnárné Sipos Ida
Harsányi József
Harsányi Péter
Hosszú Szilvia
Ifj. Bán László

XI. Óvodai Alapítványi Bálunkat rendeztük meg Dévaványán!
2017-ben is népszerű volt rendezvényünk, ismét nagy létszámban tisztelték meg bálunkat vendégeink!
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SIKERES PÓTSZILVESZTER!
Ignácz Lászlóné
Janó Istvánné
Jevuczó Péter
Juhászné Dékány Renáta
Kálmán Tiborné
Karácson Imréné
Kárpáti Zoltán
Kecse Sándorné
Kertmegi Zsuzsanna
Kiss Attila
Kiss Károly
Kiss Károlyné
Kissné Varga Teréz
Kónya István
Kónya István (BORA- Ital 
nagykereskedés)
Kotálik József
Kotálikné Diós Szilvia
Kovács Mihályné
Kozma Ibolya
Körömi Andrea
Ladányi László (Ladányi 
Cukrászda)
Ládi József
Ládi Róbert
Laskainé Kiss Alexandra
Lengyel Tibor
Lengyelné Czákler Szilvia
Lovász Judit
Lövei Sándor
Majoros Rita
Meidinger Ildikó
Mile Lajos
Molnár Edina
Molnár Istvánné
Molnár Tünde
Nagy Edit
Nagy Endre
Nagy Gáborné
Nagy Józsefné
Nagy Tibor
Nagyné Bereczki Ágnes
Nagyné Szabó Ildikó
Nemes István
Nemes-Nyíri Ágnes
Németi József
Nyúzó Marietta
Olasz Józsefné
Orbán Ildikó
Oroszné Kígyós Emerencia
Ökrös Barbara

Pap Elek
Pap Elekné
Papp Ildikó
Papp Nelli
Papp Tibor
Pappné Juhász Mariann
Pataki Balázs
Peredi Éva
Pihurik Katalin
Piroska Mónika
R. Nagy Emese
Rudokász Diána
Salánki Dóra
Sándor Angéla
Sánta Mónika
Sántáné Nagy Erzsébet
Serény Ildikó
Stranszki Anikó
Szabó Adrienn
Szabó Istvánné
Szabó Jánosné
Szabó József
Szabó Józsefné
Szalai Péter
Szarka Jánosné
Szatmáriné Adamecz Erika
Szűcs Ferenc
Szűcs Krisztina
Jenei Márta - TELEPOLC 
Toókos Mária
Tóth Kinga
Tóth Sándor
Tóthné Bere Mária
Törőcsik Linda
Tukacs József
Valánszki Róbert
Ványai Ambrus Általános 
Iskola Diákjainak Jövőjéért 
Alapítvány
Váradi Anna
Váradi Károly
Vassné Csontos Etelka
Vaszkó Imréné
Vidra Önkéntes Járási
Mentőcsoport
Zima László
Zsombok Anita
Zsombok Henrietta

Találkozzunk a 2018-as 
Alapítványi estünkön is!

OVI - KUKK!

Szeretettel hívjuk és várjuk
Február 22-én szerdán 15.30-17 óráig

a KOSSUTH utcai NAPSUGÁR óvodába

a 2 és 3 éves kor közötti

leendő óvodásokat, bölcsődéseket
és szüleiket.

Látogassanak el hozzánk, hogy
személyesen szerezzenek tapasztalatot 
intézményünkről és megismerkedjenek

az óvónénikkel, dajka nénikkel!

Erre az alkalomra kérjük, hogy váltócipőt 
hozzanak magukkal!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kedves Szülők!  Kedves Támogatóink!

Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult, hogy segítse 
és támogassa a dévaványai bölcsődés és óvodás gyermekeket.

A támogatásra az idén is lesz lehetőség. Kérjük, hogy szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvirág” közalapít-
vány javára ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, ha gyermekeikre 
és az intézményünkre gondolva döntenének a befi zetésről. Így 
bővülhetnének a lehetőségeink a játék és egyéb tevékenység-
hez szükséges eszköz vásárlásához, valamint egy-egy nagyobb 
szervezést igénylő gyermekprogram támogatásához.

Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtatványcsomagjá-
ban található rendelkező nyilatkozatot.

A kedvezményezett adószáma:  1 8 3 8 1 2 7 4 – 1 – 0 4

A kedvezményezett neve:
„Hétszínvirág” Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért

Köszönjük segítségüket intézményünk gyermekeinek nevében:

Diósné Ambrus Erzsébet            Dékányné Kőszegi Anna
       Intézményvezető     Kuratórium elnöke

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!



Dévaványai Hírlap - 10. oldal

A Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány
szeretettel meghívja Önt és kedves családját:

         2017. március 11-én 19 órai kezdettel megrendezésre kerülő

                               XVII. MŰVÉSZETI  BÁLJÁRA
 Helyszín:  DÁMK Művelődési Ház Színházterem

Belépő ára: 3.200.-Ft,
 Támogató jegyek: 500.-, 1.000.-, 2000.-Ft-os

címletekben kaphatók.

A jó hangulatról, állandó zenekarunk:
Pocsai László és zenekara gondoskodik.

Tombola felajánlásokat szívesen fogadjuk
és szeretettel megköszönjük!

Az est teljes bevételét a művészeti iskolában
tanuló gyermekek javára fordítjuk!

Érdeklődési lehetőség, illetve helyfoglalás:
március 3-ig az iskola titkárságán a Vörösmarty utcai

épületben: Telefon: 66/483-035 vagy 20/773-9693

„ÖKOISKOLA” CÍMET VISELHET
A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

2016. december 12-én, Budapesten a Móricz Zsigmond 
Gimnázium dísztermében az Oktatáskutató és Fejlesztő In-
tézet szervezésében ünnepélyesen átadták az Első-, a Meg-
újító- és az Örökös Ökoiskola címeket. Iskolánk igazga-
tója Baloghné Berényi Erzsébet első alkalommal vehette át 
ezt a megtisztelő címet.

Az Ökoiskola cím, azon nevelési-oktatási intézmények-
nek elismerése, amelyek intézményi keretek között átgon-
doltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatukban 
foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóság-
ra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel.

A Címet elnyerő intézmények oklevelet kapnak, mely 
igazolja, hogy az intézmény jogosan használja az Ökois-
kola címet és logót.

Az elismerés birtokosa a Magyarországi Ökoiskola Há-
lózat tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere 
bővül, a hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított 
magyar Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím a 6-19 éves 
korosztály nevelési-oktatási intézményeinek megkülönböz-
tető minőségjelzője, mely vonzóbbá teheti az intézményt a 
szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújthat az 

intézmény tevékenységéről a fenntartó, valamint az intéz-
mény társadalmi környezete, települése, partnerei számára.

Büszkék vagyunk, hogy iskolánkat is méltónak találták 
erre a címre, elismerve ezzel több éves környezettudatos 
nevelői munkánkat.

Az Ökoiskoláról bővebben a www.ofi .hu honlapon tájé-
kozódhatnak.



Felhívás!

Május 1-jén, Dévaványán készült 

fényképeket gyűjtjük a kezdetektől 

napjainkig.

Akinek van kérjük hozza be a

Ladányi Mihály könyvtárba!
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VERS
Gergő nagyon is szeret beszélni, s magától értető-

dik, hogy meg is tudja magyarázni miért: - Annyira 
szeretem hallgatni, hogy beszélek! - jelentette ki lel-
kesen. - Olyan érdekes dolgokat mondok... 
  

Mondom, mondom

Beszélek, ha jó a kedvem
vagy ha éppen rossz

magamat is rábeszélem
legyen kicsit jobb.

Elmondom, hogy mit gondolok
s hogy mit gondoljatok

szó nélkül ne maradjatok
arról gondoskodok.

Beszélek, ha hajnal hasad
vagy ha este közeleg

már csak néhány óra maradt
húzódj kicsit közelebb!

Mondom mondom míg az álom
végül csendben tart

s alvás közben kitalálom
miről beszéljek majd…

GGYM
Olvass tovább:

http://hegyezo-magazin.webnode.hu/-
news/mondom-mondom/

Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy adójuk 
1%-át a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákja-
inak Jövőjéért Alapítványnak adományozhassák.

Az alapítvány adószáma: 18379008-1-04
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!

Az Alapítvány Kuratóriuma

TISZTELT LAKOSSÁG!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot,

hogy támogassák adójuk 1 %-ával

 a Nagycsaládosok Dévaványai

Egyesületének működését! 

Adószám: 18380046-1-04

SOK SZERETETTEL NŐNAP ALKALMÁBÓL!

Mile Lajos alpolgármester
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
FELNŐTTKÉPZÉS a középiskolában:

NŐI SZABÓ képesítés

Iskolánkban hagyomány, hogy a DÖK, minden évben két terem-
szépségversenyt rendez. Az elmúlt két évben, nem igazán díszítet-
tünk, de ebben a tanévben úgy döntöttünk, hogy rákészülünk és 
feldíszítjük a tantermünket.

Igaz, egy tanévben 2-szer, de mi annyira belejöttünk a díszítés-
be, hogy őszi és téli dekorációt is csináltunk.

Mindenki, nagy örömmel hozta otthonról a kellékeket, és kö-
zösen készítettük a dekorációkat. Nagy elégedettséggel néztük a 
termünket, mikor kész lett a díszítés. Ennek természetesen más 
eredménye is volt, a büszkeségünkön kívül.

Mi nyertük meg az első féléves teremszépségversenyt és a ve-
lejáró díjat – egy gyönyörű tortát. A téli szünet előtt, a karácsony-
várás hangulatában nagy örömmel vettük át és fogyasztottuk el 
együtt mi osztálytársak, és azt éreztük, hogy a 11. R osztály is egy 
kis család a nagy középiskolában.

11.R

ÉVNYITÓ VERSENYEK

Az őszi versenyek rendre elmaradtak így hosszú várakozás után 
nagyon örültünk mikor végre megláttuk a verseny kiírást a nyír-
egyházi “Szabolcs Kupá”-ról.

Ezen a versenyen a mi kis csapatunk rendszeresen részt vesz, 
nagyon izgalmas versenyek szoktak lenni és jó helyezéseket ér-
tünk el. Így számunkra nem kérdés, hogy 2017. február 12-én is 
megmérettetjük magunkat. Nagyon nagy a lelkesedés és érdek-
lődés a gyerekek részéről. Összesen 14 tanulót indítunk, ebből 6 
tanuló 9.-es az első versenyén fog részt venni, de minden évfo-
lyamból indítunk versenyzőt. Nagy lelkesedéssel, szorgalommal 
készülünk, főként fonással, de más számokban is. Már születnek 
a szebbnél szebb frizurák, amelyekre még van időnk alakítgatni, 
hogy elnyerjék végleges “versenyformájukat”, és a versenyidőbe 
is beleférjenek.

Nagyon komolyan vesszük a felkészülést, gyakorlás, gyakorlás 
és gyakorlás…

Reméljük meg lesz a szorgalomnak, a kitartásnak az eredménye 
a szezonnyitó versenyünkön. Itt nem hagyjuk abba, hiszen sor-
ra jönnek a rendezvények, ezután a Kézműves Kupa Miskolcon, 
majd Koós Kupa Békéscsabán később pedig a hódmezővásárhelyi 
Hair Kupa.

 a Fodrászcsapat

KOLLÉGIUMI HÍREK

Nem csak a téli szünetnek lett vége, hanem lassan az első taní-
tási félévet is lezárjuk.

Ugyanis hamarosan sor kerül az osztályozó értekezletre, majd 
kiosztják az osztályfőnökök az ellenőrzőket a félévi jegyekkel.

Az új évben új feladatok várnak ránk. Így van ez nálunk a kol-
légiumban is.

Nem régen száradt meg a ragasztó az adventi asztali díszen, már 
a Valentin napi szívecskéket „gyártjuk” hamarosan.

Jöhet a tavaszváró dekoráció a téli hópelyhek helyébe. Amit 
mindig nagy lelkesedéssel cserélünk le.

Mint minden évben, most is szeretnénk vendégeket hívni, akik 

a gyerekeket tájékoztatják, felvilágosítják. Legyen az egészség-
gel, vagy önvédelemmel kapcsolatos előadás a gyerekek fel tudják 
tenni saját kérdéseiket is.

A végzős tanulók szalagavatóján nem csak ünneplünk, hanem 
mi kollégisták is hasznossá tesszük magunkat. Teremdíszítés, és 
egyéb más feladatokat látunk el.

Majd készülünk a farsangra. Besegítünk a DÖK-nek a dekorá-
lásba, jelmezeket tervezünk és nagy valószínűséggel újra meg is 
mutatjuk azokat, és úgy ijesztjük el a telet.

Nemzeti ünnepünkre is készülünk, a megemlékezésen túl a ko-
szorúzáson is fejet hajtunk március 15-én.

A környezeti kommandós feladatainkról sem feledkezünk el a 
második félévben sem.

Ahogy szalad az idő, a feladatok sorában majd következnek a 
húsvéti előkészületek.

Ahogy nyílik az idő egy kerékpártúrát is tervezünk a túzok te-
lepre. Szalonnasütés, vagy bográcsozás, a tanév vége felé nem 
maradhat el.

Ezek csak a kellemesebb feladataink. Amivel színesítjük a min-
dennapjainkat.

Ami az egész tanéven végig futó feladat az a tanulás.
Minden lehetőséget megadunk, hogy mindenki a képességének 

megfelelően tudjon teljesíteni.
Nagy lelkesedéssel és tettrekészséggel nézünk a 2017-es év elébe!

Borsós Mária, kollégiumi csoportvezető

FARSANGOLÁS

Várjuk már a jó időt, a tavaszt. Elég volt már ebből a hidegből! 
Az osztálytermek ajtaján már ott vannak az ajtó díszek, melyek 
arról tanúskodnak, hogy közeleg a farsang. 

Mint minden év februárjában, úgy most is farsangi mulatságot 
tartunk iskolánkban „Télkergető, hidegűző” címmel elűzzük a te-
let véglegesen. 

Farsangi jelmezbe öltözve, énekelve, táncolva kiálltjuk ki a tél 
végét.

DÖK
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2016-BAN IS FOLYTATTA A TURISZTIKAI ÉRTÉKEK MEGISMERTETÉSÉT
A KÖRÖS-SÁRRÉT TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

A Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület mára a kis-
térség turizmusának legfontosabb idegenforgalmi civil
szerveződése.

Tevékenységünkkel évente kb. 10.000 főt érünk el, mely 
Zsadány, Biharugra, Okány, Körösújfalu, Vésztő, Szegha-
lom, Ecsegfalva, Dévaványa, Körösladány, Bucsa, Kertész-
sziget, Füzesgyarmat településekre terjed ki. 

A pályázatokat a Nemzeti Együttműködési Alaptól nyer-
te el Egyesületünk, „Térségi értékek megismertetése az 
ifjúsággal” elnevezéssel. Célunk volt, hogy a Körös-Sárrét 
épített és természeti örökségét megismerhessék a térségünk 
településein élő iskolás gyermekek és felnőttek, s a közös 
programok során segítsük az ifjúsági korosztály beilleszke-
dését a társadalmi életbe. Ennek érdekében 2016-ban 3 db 
ismeretterjesztő előadást szerveztünk általános iskolások-
nak a Körös-Sárrét értékeiről – Dévaványán és Füzesgyar-
maton - hiszen törekszünk arra, hogy az ifjúsági korosztály 
számára növekvő számban elérhetővé váljanak a térségi ér-
tékek megismerését elősegítő alkalmak.

Működésünk során erősíteni kívánjuk a térségi turizmus 
szervezésében betöltött szerepünket, s növelni a turisztikai 

értékek ismertségét az oktatási intézményekben. Ezáltal elő-
segítve, hogy minél több osztálykirándulást, a tananyag el-
mélyítését segítő ismeretszerző utat a kistérségünkön belül 
valósítsanak meg, kihasználva a helyi humán és természeti 
erőforrásainkat. 

A helyi értékek feltárásában részt vettek az önkormányza-
ti, civil és vállalkozói szférából egyaránt, ezzel is erősítve a 
települések közötti együttműködést. 

2016-ban közel 2 400 példányt sikerült újra nyomtatni a 
Körös-Sárréti Kalauz kiadványunkból is, melynek forrását a 
NEA biztosította.

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a partnereivel 
folytatott közös munka eredményeként további projektek 
tervezését és a megvalósításukhoz szükséges források bevo-
nását alapozza meg.

 
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület
Székhely: 5526 Kertészsziget, Kossuth utca 1.
Iroda/levelezés: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Tel.: 66/470-395, 30/372-3634
E-mail: kstedoc@gmail.com
www.sarretitura.hu; http://kste.gportal.hu/

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 2016. év-
ben is támogatta a Vakok és Gyengénlátók  Egyesületének  
Dévaványai Csoportját.

A kapott támogatást szerény karácsonyi rendezvény meg-
tartására és sorstársaink részére tartós élelmiszer csomag 
adományozására fordítottuk. Hálás szívvel köszönjük! 

FEHÉR  BOTTAL

„Mint aki ködben jár, olyan lett ez a világ.
Csak színes pacni a virágosnál a virág.
Lassul a lendület, óvatosak a léptek.

A vakon járáshoz, bizony még alig értek.”

Süle László helyi megbízott

KÖSZÖNJÜK! TÜDŐSZŰRÉS
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 ese-
tén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani.
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

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

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, lak-
címkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi szű-
rővizsgálati 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 Közala-

pítványnál 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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Nőnapra
A nemzetközi nőnap alkalmából a 200 éve született Arany János 

egyik népies hangú történeti balladájának részletével köszöntjük
városunk lányait, asszonyait, lapunk minden olvasóját.

ROZGONYINÉ
Ballada - részlet

„Hová, hová, édes férjem?”
„Megyek a csatába:

Galambócon vár a török,
Ne várjon hiába.”

„Megállj, megállj; édes férjem!
Ne menj még csatába:

Befordulok egy kicsinyég
Öltöző szobámba.” 

„Én kegyesem, szép hitvesem,
Ellenemre jársz-é?

Sima vállad, puha kebled
Töri az a páncél;

Félve tartod a nagy kardot
Remegő kezedben:

Mit keresnél, gyönge asszony.
Véres ütközetben?” 

„Azt keresem, hiv magyar nő,
Véres ütközetben,

Hogy lehessek, élve, halva,
Mindig közeledben:

Súlyos a kard, de nehezebb
Százszor is a bánat;

Jobban töri, mint a páncél.
Kebelem utánad.” 

Gyöngyös arany fejkötőjét
Sisakkal borítja,

Karcsu fűzött selyem vállát
Páncélba szorítja;

Kardot is köt: bársony övre
Gyémántos fogantyút,

Pici piros csizmáira
Szép ezüst sarkantyút....
Galambócot a Dunáról

Ostromolni kezdik;
Folyamon is, szárazon is

Egyre törik, vesztik.
Elől, elől Rozgonyival

Kedves élet-párja,
Hiv szerelme, szép Cicelle,

Szentgyörgyi leánya. ...
„Hej! ki hozza, kormányozza

Ide azt a gályát?
Vagy már senki meg nem menti

Magyarok királyát?”
„Én, én hozom, gyönge asszony,

Hajómat az éjben:
Ülj fel uram, Zsigmond király,

Te is, édes férjem!” 

Lászlóvárott a magyarság
Vala bátorságban.

Híre futott a csatának
Széjjel az országban.

Egy árva szó sem beszéli
Zsigmond győzedelmét;

Mind a világ, széles világ
Rozgonyi Cicellét. 

(1852)

 LEGYEN
 EGY VIDÁM ESTÉNK!

A HAGYOMÁNYŐRZŐ 
NŐK EGYESÜLETE

sok szeretettel meghívja ÖNT és kedves családját
TÉLBÚCSÚZTATÓ – TAVASZVÁRÓ

vacsorával egybekötött vidám, zenés estjére!

Időpont: 2016. február 25. (szombat) este 19 óra

Rendezvény helye: VÁRADI Étkeztetési Bt. Dévaványa
Széchenyi u. 1. sz. (Napközi konyha)

MENÜ:
-Raguleves
-Vegyes sültek körettel, savanyúsággal
-Finom házi sütemények

Részvétel ára: 2000 Ft/fő

Zenét szolgáltat:
Kosik Péter szarvasi zenész

Hívja ismerőseit, barátait, baráti társaságát!
Tombolatárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk!

Jelentkezési határidő:
 2017. február 20. (hétfő)

Érdeklődni és jelentkezni:
Varga Istvánné: 06/70 943 90 01 ill. 484 – 275

Nagy Imréné: 06/70 239 62 22
Kovács Károlyné: 06/30-479-90-71

KITŰNŐ ZENE, TÁNC,
TOMBOLA,  JÓ HANGULAT!
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SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Hubay Ida 2017. január 31-én ünnepelte 90. születésnap-

ját, s e jeles alkalomból a Margaréta Idősek Otthonában 
Valánszki Róbert polgármester oklevelet és virágcsokrot 
adott át az ünnepeltnek, a családtagok és lakótársak kö-
rében.

Édesapja: Hubay József kereskedő, édesanyja Sipos Ilo-
na háztartásbeliként tevékenykedett.

A család Egerben élt, Ida néni is ott született második 
gyermekként, egy nővére van Márta. 

Tizenhárom éves volt mikor a család átköltözött Jász-
berénybe.  A hat elemi elvégzése után Szolnokon közgaz-
dasági középiskolát végzett. A gyors és gépírás, az irodai 
munka lett az élete. Az akkori tanácsnál helyezkedett el. 
Dolgozott minden szakterületen - igazgatás, iktatás, több 
szakirányban, teljesen nyugdíjazásáig.

A Dévaványán élő nővére Nagy Józsefné hívására, le-
költözött a községünkbe. A Kossuth utca 2. szám alatt vett 
házat, közel a rokonokhoz, akikkel azóta is szoros kapcso-
latot ápol. Sajátjaként szereti nővére gyerekeit, unokáit - 
pótmamának nevezik Ida nénit.

Egészségi állapotának romlása miatt, 1998-tól a Mar-
garéta Idősek Otthona lakója. Lakótársával jól megértik 
egymást. Az olvasáson kívül szeret kézimunkázni, kötö-
getni. Napközben szívesen hallgatja a rádiót, mely infor-
mációforrás számára. Természetesen ezt is fülhallgatóval 
teszi, hogy ne zavarja szobatársát. Ismerik már egymás 
rosszabb és jobb napjait, szokásait, együtt élik át az élet 
apró örömeit.

Kedves Ida néni! Boldog születésnapot, jó egészséget, 
sok örömet kívánunk!

        
         Balogh Aranka

BUSZOS
KIRÁNDULÁS

Kirándulást szervezünk, melyre várjuk a lakosság kö-
réből mindazok jelentkezését, családokat, akik szeret-
nék megismerni a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőteret, a titokzatos „kisvárost”, szívesen betekinte-
nének a kulisszák mögé.

Tervezett program: A repülőtér olyan területeinek meg-
tekintése, ami sem az utasok, de még a reptéri dolgozók 
jelentős része előtt is elzárt. Repülőgép típusok megte-
kinthetőek lesznek, a pilótafülkék is nyitva várják a láto-
gatókat, kiállítás mely során megismerkedhetünk számos  
repülőtéri földi kiszolgáló járművel is. A múzeumban ki-
próbálhatjuk a szimulátorokat instruktorok segítségével, 
ajándékboltban vásárlási lehetőség. 

A nap második felében látogatás Budapestre az Országházba. 

   
Kirándulás napja: 2017. június 4.

(Pünkösd vasárnap)

Részvételi díj: 2 órás program a repülőtéren 3000.-Ft, 
az Országházba belépő idegenvezetővel: kb: 2.500.-Ft 
továbbá a busz költség- jelentkező létszámtól függően.

 (Előlegben befi zetendő: 4000.-Ft).

Jelentkezés, érdeklődés: folyamatosan, a busz férő-
helyének függvényében  DÁMK Művelődési Házban 
66/483-051 telefonszámon.

Tisztelt Múzeumpártolók!

Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Közhasznú Közala-
pítványt, melynek célja Dévaványa kultúrájának megőrzése. 
Adója 1%-ának felajánlásával Önnek is lehetősége nyílik, 
hogy e tevékenységhez támogatást nyújtson.

Adószám: 18385711-1-04

Kuratórium
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EMLÉK ÉV
DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK 105.

ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA

Úgy is írhatnám: búcsú. Mivel 
azonban távol állott minden vallásos 
mozgalomtól, még valami katolikus 
fo-gást tulajdoníthatnánk a kálvinista 
egyházban született Földvári Gerzson 
bácsinak, ha úgy írnám.

88 évet élt. Azok a kubikosok vol-
tak mesterei, akik fi atal korukban még 
részt vettek a Körös, Berettyó szabá-
lyozásában. A Gerzson bácsi idejében 
az útépítés és csatornaásás jelentette a 
kubikosember számára a munkát. So-
kan mentek el közülük távoli vidékre. 
Az öreg kubikosokkal járta a Felvidé-
ket, lekerült Fiumébe, meg Temesvár-
ra is. Ide a családjával együtt vitette a 
vállalat.

Vidám természetű ember volt halá-
láig. Mint fi atal legény hallgatta es-
ténként lefekvés után az öregek me-
séit, amiket reggel kikérdeztek. S ha 
a fi atalok nem tudták a mesét, pohár 
pálinkát kellett fi zetni a mesemondó-
nak. Nem puszta szórakozás volt így a 
mesemondás, hanem a zsellérvilágban 
született öregek népművészeti kön-
tösbe öltöztetett szemináriuma, ahol a 
félig csodás, félig reális történetek az 
osztályharc formáit ismertették.

Szegény Gerzson bácsi mindig anal-
fabétának mondotta magát. Azt azért 
meg kell adni, hogy ezeket a meséket 
jól megjegyezte. Halála előtt néhány 
héttel mondotta magnetofonba az 

Erős Jánosról, a Bolond Jankóról meg 
[a] Huszár és ördögről szóló mesét. 
Alig van eltérés a húsz év[vel] előtti 
gyorsírással felvett alak meg a mag-
netofonba mondott szöveg közt.

Dévaványa művésznegyedében, az 
akasztóhalmi részen lakott. (A Körös-
ladányi út mentén, a városhatárt jelző 
táblánál. – Sz. Á.) Ennek a résznek a 
fi atalsága még a Horthy-világ alatt 
is megbicskázta a község másik ré-
szén lakó fi atalt, ha bement a báljuk-
ba. Földvári Gerzson alig tíz évvel az 
eset után nem csak szívesen eltáncolta 
az onnan hozzá ment néprajzosnak a 
félfordulóst, hanem mikor másodszor 
az barátjával, Rábai Miklóssal állított 
be – éppen Gerzson-nap volt – az idős 
házigazda szomszédasszonyával, Sütő 
Józsefnével eljárta, majd elmagya-
rázta, hogy kell járni. Utasítást adott 
a muzsikásra vonatkozólag is. Innen 
indult ki az a koreográfi a, ami „ványai 
csárdás” néven a Magyar Állami Népi 
Együttes egyik hivatalos műsorszáma 
lett az ötvenes évek elején. Majd ami-
kor a Mojszejev Együttes meglátogat-
ta hazánkat, egyik legkedveltebb szá-
ma lett, amit a szovjet állami együttes 
a mi együttesünktől átvett. Mikor a 
Népstadiont megnyitották, Mojszeje-
vék százezer ember előtt táncolták a 
stadion színpadán a ványai csárdást. 
Utána észak-amerikai turnéjuk során a 

nyugati kontinens népe is megismerte.
Élete végén sok bajjal kellett meg-

küzdenie Földvári Gerzsonnak. Kis 
háza felét még a második háború után 
eladta. A másik feléért nagy harcot 
folytatott. Rokonoknál, szomszédok-
nál, fi ánál húzta meg magát. Fiának 
sok gyereke van, erejétől telhetőleg se-
gítette az apját. Sokáig unokái hordták 
neki az ebédet, mikor egyedül húzta 
meg magát a fél házban. Hosszú her-
cehurca után rálett, hogy beköltözzék 
a szociális otthonba. Derűs kedélye itt 
újra visszatért. Ahogy a három mesét 
magnetofonba mondta, az a meleg hu-
mor az elmúlás felé is derűsen tekintő 
ember szemléletét mutatja.

Akik a magyar néplélek szép utáni 
vágyát szeretik, az öreg kubikos tán-
cában gyönyörködve ismerik fel a ma-
gyar fi atalság párja utáni vonzalmát, a 
magyar férfi  szilajságát. S a magneto-
fonszalagon megmarad a régi kubiko-
sok világnézetét tükröző mese a jövő 
számára.

Köszönjük Gerzson bácsi!
Bereczki Imre”

(Megjelent a Békés Megyei Népújság 
XXII. évf. 196. sz. (1967. augusztus 
20.) p. 3. számában azonos címmel.)

Szalay Ágnes
történész

Bereczki Imre a ványaiak körében legfőképp néprajzi kutatásairól ismert. Amilyen régi, főként a me-
zőgazdasági tevékenységekhez kötődő tárgyat csak talált, vagy volt róla tudomása, mindet igyekezett 
összegyűjteni, amelyekkel Kossuth utcai házában „zsúfolódott össze”. Ugyanígy nagy jelentőséget 
szentelt adatközlőinek, azon személyeknek, akiktől a „régi dolgok felől” érdeklődött. Nagy becsben 
is tartotta őket. Saját szomszédjai, ismerősei voltak. De hogy mennyire tisztelte is őket, mint embert, 
a következő újságcikkből kiderül (eredeti szerkesztésben, javított helyesírással, változtatás nélkül):

„Elköszönés egy öreg kubikostól

A hónap dokumentuma - Február
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KAZINCZY

A dévaványai IX. Kazinczy – anyanyelvi
verseny témája:

- Arany János élete és művei
- Dévaványa története

Az 1. forduló kérdései átvehetők: 2017. február 21-24-ig.
A feladatok leadási határideje: 2017. március 13. 
A 2. forduló kérdései átvehetők: 2017. március 13-17-ig
A feladatok leadási határideje: 2017. március 31. 
A 3. forduló, a döntő, a magyar nyelv hete idején:
2017. április (a pontos dátum egyeztetés alatt).
Várjuk a 2 fős 3-12. osztályos csapatok jelentkezését! 
        
    A szervezők

Felhasználható irodalom

- Arany János élete: (a megadott szöveg)
- Magyar irodalmi lexikon
- Keresztury Dezső: - Így élt Arany János
                                    „S mi vagyok én…” 

Arany János: Toldi (V., IX. és XI. ének) 
 Rózsa és Ibolya
 A tudós macskája
 A méh románca
 A fülemile
 Szibinyáni Jank 
 Zács Klára
 Tengeri – hántás

Dévaványa története:
- Részletek a dévaványai evangéliumi református

egyház történetéből (236-253.o.)

„Nem hal meg az,
ki milliókra költi

Dús élete kincsét…”

 (Arany János)
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SAKK
KÖRÖS KUPA MEGYEI CSAPATBAJNOKSÁG

 
1. forduló
 
5,5 Szarvas-Dévaványa - Békésszentandrás 2,5

1 Fekete Albert - Flack Zoltán 0
0,5 Fekete Ágnes - Révész Norbert 0,5
0,5 Bárdos István - Csipai Levente 0,5
0,5 Dr. Mótyán Pál - Radics László 0,5
1 Jansik András - Fulajtár István 0
1 Szigeti Pál - Csík Balázs 0
0,5 Balatoni György - Korbely Györgyné 0,5
0,5 Rácz Imre - Hegedüs Péter 0,5

 
Csaba Honvéd - Orosháza 6 - 2
Békés - Gyula 3,5 - 4,5

 
 
2. forduló
 
4,5 Békés - Szarvas-Dévaványa 3,5 

0,5 ifj. Samu Gábor - Fekete Albert 0,5
1 Dr Gosztolya Ferenc - Fekete Ágnes 0
0,5 révész Béla - Bárdos istván 0,5
1 Perdi Zsombor - Jansik András 0
0 Cverencz Péter - Szigeti Pál 1
0 Rakovics János - Balatoni György 1
0,5 Kovács Balázs - Rácz Imre 0,5
1 Varga László - Hován József 0

 
Gyula - Orosháza 4 - 4 
Békésszentandrás - Csaba Honvéd 3 - 5

 
3. forduló
 
A Szarvas-Dévaványa  -  Gyulai SE mérkőzésen a vendég csa-

pat nem jelent meg. A versenykiírás értelmében a hazai csapat 
5,5 pontot kapott. 

 
Szarvas-Dévaványa - Gyula 5,5 - 0
Orosháza - Békésszentandrás 4,5 - 3,5
Csaba Honvéd - Békés 3 - 5

 
5. fordulóból előrehozott mérkőzés
 

Csaba Honvéd - Gyula 7 - 1

 A bajnokság állása:
1. Csaba Honvéd 21
2. Szarvas-Dévaványa 14,5
3. Békési TE 13
4. Orosháza 10,5
5. Gyulai SE 9,5
6. Békésszentandrás 9

 
RAPID SAKKVERSENY BÉKÉSSZENTANDRÁS
 

1. Volosin Vladimir /Orosháza/ 8,5
2. Horváth Zsolt /Makó/ 6,5 
3. Udvardi Zalán /Szentes/  6
4. Fekete Albert /Dévaványa/  6
5. Győri Szabolcs /Orosháza/  6
6. Csipai Levente /Békésszentandrás/  6
7. Demeter Dorina /Makó/  5,5
8. Kunos Zoltán /Orosháza/  5,5
9. Bíró István /Orosháza/  5,5
10. Szász János /Dévaványa/  5,5
20. Fekete Ágnes /Dévaványa/  4,5
34. Rácz Imre /Dévaványa/  3
37. Feke Nándor /Dévaványa/  2
38 induló, 9 forduló

  
RAPID SAKKVERSENY KISÚJSZÁLLÁS

22 indulóból Rácz Imre a 16., Feke Nándor a 20. helyen végzett.
 

A DÉVAVÁNYAI SE ÉS A KISÚJSZÁLLÁSI SE 
UTÁNPÓTLÁS VERSENYE

 1-2. osztály
1. Hajós Alex /Kisújszállás/  4
2. Majláth Anna /Kisújszállás/  3
3. Dékány Attila /Dévaványa/  2
4. Fehér Bence /Dévaványa/  1
5. Pabar Tamás /Kisújszállás/  0
 
3-4. osztály
1. Gorzsás Barnabás /Karcag/  4,5
2. Fehér Miklós /Dévaványa/  3,5
3. Szaniszló Milán /Karcag/  3
4. Fodor Flóra /Kisújszállás/  2
5. Török Csaba /Kisújszállás/  1,5
6. Papp Nóra /Kisújszállás/  0,5
  

Fekete Albert
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LABDARÚGÁS
2017. január 14. szombat. Harang kupa:   

(felnőtt) 9 - 18-ig.  GYOMÁN
A SPORTCSARNOKBAN.

Dévaványai SE csoportmérkőzései
10:30  Dévaványai SE - Gyomaendrődi FC   

3 - 2
Góllövők:  Kéki Cs., Szalai B., Ifj: Kálai B. 

12:00 Dévaványai SE - Békéscsabai 
Jamina  6 - 6

Góllövők:  Kéki Cs. 2, Adamecz I. 2,
Ifj. Kálai B., Gubucz V.
14:00 Dévaványai SE - Orosházi Rákóczi  

3 - 2
Góllövők:  Werle T. 2, Tóth Mihály.

Elődöntők:
Dévaványai SE - Kondorosi TE  6 - 4 

Góllövők: Werle T. 2, Kéki Cs. 2, Adamecz I. 2,
Gyöngy Presszó - Békéscsabai Jamina 3 - 3

9 méteresekkel  5 - 4
3. helyért: Békéscsabai Jamina - Kondorosi TE  

1 - 3
1. helyért: Gyöngy Presszó - Dévaványai SE

3 - 1
Góllövők:  Sebők K. 4’, Miklya M. 10’, 
Borbély 16’, ill: Tóth Mihály 21’
Legjobb mezőnyjátékos:  Kéki Csaba 
(Dévaványai SE)

2017. január 21. szombat: /felnőtt/
10 Megye 1 csapat részvételével teremfoci 

a Kondorosi sportcsarnokban.

Csoportmérkőzések 

A-csoport: 

Jamina SE–Kondorosi TE 3–4, gól: Ulrich, 
Nyúl, Borgulya (öngól), ill. Laksteter, Ta-
kács, Borgulya, Kajtár. Szarvasi FC–Körös-
ladány MSK 2–2, gól: Bakró 2, ill. Budás 
2 (egyet 9 méteresből). Körösladány MSK–
Kondorosi TE 3–2, gól: Bakos 2, Budás 2 
(9 méteresből), ill. Péli, Kajtár. Tótkomlósi 
TC–Jamina SE 2–5, gól: Poljak, Ibrányi, ill. 
Darányi 2, Nyúl 2, Mengyán, Jamina SE–
Szarvasi FC 1–4, gól: Nyúl, ill. Szikora 2, 
Magyar, Mengyán (öngól). Kondorosi TE–
Tótkomlósi TC 5–2, gól: Laksteter 2, Péli, 
Poljak (öngól), Harangozó, ill. Ibrányi 2. 
Tótkomlósi TC–Szarvasi FC 2–3, gól: Ibrá-
nyi, Abonyi, ill. Bakró, Szikora, Szín. Kö-
rösladány MSK–Jamina SE 2–0, gól: Zsöm-
börgi M., Bakos. Szarvasi FC–Kondorosi 
TE 2–3, gól: Magyar, Bakró, ill. Harangozó, 
Laksteter, Péli. Körösladány MSK–Tótkom-
lósi TC 7–2, gól: Budás 3, Zsömbörgi M. 2, 
Bakos, Papp Zs., ill. Lehoczki 2. 

A csoport végeredménye: 
1. Körösladány 10 pont
2. Kondoros 9 pont 
3. Szarvas 6 pont
4. Jamina 3 pont 
5. Tótkomlós 0 pont 

B-csoport:
Dévaványai SE–Szeghalmi FC 2–3, gól: 
Tóth Mihály, Czakó, ill. Mészáros M. 3. 
Szabadkígyósi SZSC–Rákóczi Vasas SE 
4–0, gól: Piti 2, Cseke, Berczi. Rákóczi 
Vasas SE–Szeghalmi FC 3–1, gól: Mazán, 
Simon, Ludányi, ill. Gál. Vésztői SE–Déva-
ványai SE 1–2, gól: Trippen, ill. Kéki 2, 
Dévaványai SE–Szabadkígyósi SZSC 1–4, 
gól: Tóth M., ill. Ferenczi, Cseke, Berczi, 
Piti. Szeghalmi FC–Vésztői SE 2–4, gól: 
Gál, Ernyes, ill. Pap Zs. 2, Bessenyei, Rá-
bai. Vésztői SE–Szabadkígyósi SZSC 3–3, 
gól: Fésűs 2, Petri, ill. Cseke, Berczi, Fran-
kó. Rákóczi Vasas SE–Dévaványai SE 2–0, 
gól: Nyéki, Ludányi. Szabadkígyósi SZSC–
Szeghalmi FC 5–2, gól: Piti, Frankó, Milek, 
Ferenczi, Berczi, ill. Mező, Mészáros M. 
Rákóczi Vasas SE–Vésztői SE 4–0, gól: Ma-
zán 2, Nyéki, Bozsóki. 
A csoport végeredménye: 
1. Szabadkígyós 10 pont
2. Rákóczi Vasas SE 9 pont
3. Vésztő 4 pont
4. Dévaványa 3 pont 
5. Szeghalom 3 pont

Helyosztók: 
Elődöntő: 
Kondorosi TE–Szabadkígyósi SZSC 2–4, 
gól: Péli, Kajtár, ill. Piti 2, Murvai, Berczi. 

Elődöntő: 
Rákóczi Vasas SE–Körösladány MSK 2–2 
(büntetőkkel: 4:5), gól: Nyéki, Simon, ill. 
Budás, Bakos. Kondorosi TE–Rákóczi Va-
sas SE 3–0, gól: Péli, Harangozó, Ludányi 
(öngól).

Döntő:
Szabadkígyósi SZSC–Körösladány MSK 
3–0, gól: Cseke 2, Dowidat. 

A torna végeredménye: 
1. Szabadkígyós
2. Körösladány
3. Kondoros
4. Rákóczi Vasas. 

Különdíjak:
Legjobb kapus: Farkas Zsolt (Szabadkígyós). 
Legjobb mezőnyjátékos: Cseke Tamás 
(Szabadkígyós).
Gólkirály: Budás Gergő (Körösladány)
7 találattal.

2017. január 28. szombat: 14 óra (felnőtt)
Kisújszállási SE - Dévaványai SE

Elmaradt !!!
2017. február 4. szombat: 17 - 19 óra (felnőtt)

Gyomaendrődi FC - Dévaványai SE  
(Sportcsarnok)

2017. február 12. vasárnap: 11 óra (felnőtt)
Mezőtúri AFC - Dévaványai SE

2017. február 18. szombat: 14 óra (felnőtt)
Békéscsaba 1912 Előre U19 - Dévaványai SE 

2017. február 19. vasárnap: 11 óra (ifi )
Köröstarcsa KSK (U19) - Dévaványai SE (U19)

2017. február 25. szombat: 13:30 (felnőtt)  
Békés megyei kupa

Okány KSK - Dévaványai SE

2017. február 26. vasárnap: 11 óra (ifi )
Gyomaendrődi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)

2017. március 4. szombat: 14 óra (felnőtt)
Köröstarcsa KSK - Dévaványai SE 

2017. március 5. vasárnap: 11 óra (ifi )
Kisújszállási SE (U19) - Dévaványai SE (U19)

2017. március 11. szombat. 13:30
BAJNOKI RAJT !!!!

Orosházi Rákóczi Vasas SE - Dévaványai SE 

Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapa-
tunkról, látogasson el az alábbi honlapra: www.de-
vavanyase.gportal.hu vagy www.devavanyaise.hu

A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkor-
mányzat, Séllei Gábor, Mile Magdolna, Varjú 
Zoltán, Kőszegi János, Papp Marcell, Sebők 
Krisztián, Sebők Zsolt, Molnár Sándor, Vá-
radi Károly, Mideczki Zoltán, Szűcs Tibor, 
Agrodéva Kft., Szűcs Ferenc, Ekuna Kft., Tó-
biás Gábor, Oryza Kft, Dr. Nagy László, Pen-
gő Imre, Szilágyi Sándor, Szilágyiné Nagy 
Szilvia, Tóth Sándor, Purger Ferenc, Pur-
gerné Herda Andrea, Murányi Norbert, Murá-
nyi Károly, Csaba Zsolt, Magyar Zsolt, Buk Ti-
bor, Pervanov Ádám, Pesztránszki Rita és pár-
ja, Csekő István, Polyák Mihály, Kiss Károly,
Dr. Szitás László, Takács József, Parola Mihály, 
Erdős Csaba, Erdős Zsolt, Darvasi Sándor, Va-
lach 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 Zsig-
mond, Nyúzó István, Séllei Róbert, Magyar 
Antal, Bogya Sándor, Vasvári László, Ernyes 
Lajos, Tóth Csaba, Purgel Lajos, Szalai Antal, 
Feke Tibor, Nagy Gábor (Kék Teve).
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Bereczki Attila és Nagy Ágnes fi a Attila Ferenc,
Jenei József és Kovács Brigitta lánya Ajna Mimi,
Erdei Imre és Hermeczi Henrietta fi a Máté,
Zeller Sándor és Nyíri Tünde fi a Zalán József,
Elek László és Czebe Nikolett fi a László,
Farkas Tibor és Szijjártó Erika lánya Vanda,
Giricz Miklós és Erdei Tünde lánya Bella,
Kádár Csaba és Tóth Erika lánya Erika Izabella,
Kiss László és Nagy Ágnes lánya Villő.

Születések:

Nevem:

Farkas Vanda 
Születtem: 2017.01.26. 

20:16 perckor Mezőtúron.

Édesanyám neve: Szijjártó Erika Ildikó,
Édesapám neve: Farkas Tibor.

Gratulálunk!

É

ASZTALITENISZ SZILVESZTER KUPA
Kovács Attila Dévaványai SE versenyzőjének

eredménye: 2016-2017. január 28. SZILVESZTER KUPA 
KISÚJSZÁLLÁS:  Amatőr egyéni II. helyezett, páros II. 
helyezett.

• Újszülött •
2016. október 26-án 

született

Valánszki Balázs és 
Mondzinger Diána  

fia 

Máté.

• Újszülött •
2016. december 30-án 

született

Kéki Imre és
Csizmazia Barbara 

lánya

Maja Barbara.

Gratulálunk!

Gratulálunk!
Az előző lapszámban történt elírásért elnézést kérünk. - Szerk.-

SÓKUCKÓ
Értesítjük a városban lakó kicsiket és nagyokat, hogy a

sókuckó az idei szezonban is üzemel az Eötvös utcai 
óvodai telephelyen!

November 14-től 13-17 óra között vehetik igénybe a 
szolgáltatást.

A sószoba egy esztétikusan kialakított helyiség, ahol a 
gyerekek kedvük szerint foglalatoskodhatnak: rajzolhat-
nak, mesekönyvet nézegethetnek, mesét nézhetnek, éne-
kelhetnek, játszhatnak az ott töltött idő alatt. A szakembe-
rek szerint a sószoba alkalmas a gyermekek alsó- és felső 
légúti megbetegedéseinek (pl. orrdugulás, köhögés, hörg-
hurut stb.), asztma, allergia és egyes bőrbetegségek tünete-

inek mérséklésére, közérzetük jobbá tételére. Az edények-
ben lévő oldat párolgása következtében egy olyan mikro-
klíma alakul ki a helyiségben, ami kedvező hatással van a lég-
zőszervek aktivitására, ezáltal fokozódhat az öntisztulás, eny-
hülhetnek, illetve megszűnhetnek a gyulladásos folyamatok.

A sókuckó működtetése óvodánk HÉTSZÍNVIRÁG 
Alapítványának fi nanszírozásával, anyagi támogatásá-
val valósul meg.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk hozzájárul a 
gyermekek egészségének megőrzéséhez.

Sok szeretettel várjuk a gyógyulni vágyókat!
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Gránit, márvány,  műkő síremlékek
RÉGI SÍROK FELÚJÍTÁSA, SÍRTISZTÍTÁS, SÍROK LEFEDÉSE,

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

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

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

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

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

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

Tájékoztató megbeszélés:
 2017. február 17. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

- Manikűr 
- Pedikűr 

(Gyógypedikűr kezelések -
sarokrepedés, tyúkszem, benőtt 

köröm - fájdalommentesen)
- Műkörömépítés

Kéz-és Lábápolás, műkörömépítés
Kovács Anna • T.: 06-30-262-54-52

Dévaványa, Árpád út 22.

2 SZOBA ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ, 
GAZDÁLKODÁSRA ALKALMAS MELLÉKÉPÜ-

LETEKKEL ELADÓ A KÖLESHALMI ÚTON.
IRÁNYÁR: 6,5M

ÉRDEKLŐDNI: 06/30-238-94-02

- - - - H Á Z  E L A D Ó ! - - - -
Garázzsal, gazdálkodásra alkalmas

melléképületekkel ház eladó!
Cím: Dévaványa, Barcéi u. • T.: 06-20-423-64-88

Az Ekuna Kft. újonnan induló kábel 
konfekcionáló üzemébe a volt

Tompa utcai varrodai telephelyére
női és férfi

munkaerőt keres.
Jelentkezni a következő telefonszámon:

 06-20/952-0237

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jo-

gait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az 
alábbi elérhetőségeken.

Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes 
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért 
a pszichiátriai kezelésük során.

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!



Dévaványai Hírlap - 22. oldal

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató 
lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa, 
Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széche-
nyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.
com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu 
Ildikó. Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: 
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszer-
kesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiad-
ványszerkesztő: Csatári István.

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2017. február 27., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a 2017. február 27-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentet-
ni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
teményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

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

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

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

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

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

Dr. Körömi István
állatorvos

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

mikrochipes megjelölését vállalom!

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

- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés
- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő

          Dr. Zsíros István állatorvos
    Eboltás • mikrochipes  

                           megjelölés • gyógyítás

       06/30-391-46-05

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107 • A gyomaendrődi orvosi ügyelet 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.

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

Folyamatos akciókkal
várjuk vásárlóinkat!

Kínálatunkból:
• Sertés, marha, birka ill. szárnyashúsok

•  Saját készítésű füstölt termékeink
•  Száraztészták

• Fűszerek, fűszerpaprika
•  Savanyúságok, savanyúkáposzta

• Disznóvágáshoz belek széles választékban.

Kolbászhúsra (70-30%) 990 Ft/kg
illetve hasított félsertésre
megrendelést felveszünk!

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17,
Szo: 7-12, V: 7-10.






