Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2017. március 8. napján rendkívüli ülést
tartott.
Első napirendi pontban módosításra került a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 4/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet.
Második napirendként elfogadták a Dévaványai Általános Művelődési Központ magasabb vezető pályázati felhívását.
Harmadik napirendi pontban a képviselők tájékoztatást kaptak két
lehetséges védőoltásról, az időskori tüdőgyulladás ellen, illetve fiatalok
esetében az agyhártyagyulladás ellen adható oltásról.
Negyedik napirendi pontként került megtárgyalásra Bilibok György
plébános kérelme, amely tekintetében úgy döntött a testület, hogy kérelmével keresse meg a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványt.
Ötödik napirendi pont keretében tárgyalták meg Péter József támogatási kérelmét, amelynek tárgyában az Oktatási-, Közművelődési és
Sport Bizottság javaslata alapján hozzák meg döntésüket.
Hatodik napirendként döntöttek arról, hogy a strandfürdő és gyógyászat épület lapostető-felújítására a KVÁDER Kft. bruttó 4.080.871,- Ft
összegű ajánlatát fogadják el.
Hetedik napirendi pontban a testület hozzájárult ahhoz, hogy a
Dévaványai Sportegyesület a Seres István sporttelepen az élőfüves
sportpálya öntözéséhez szükséges víz biztosítását új kút fúrásával
valósítsa meg.
Nyolcadik napirendként a Szociális Földprogram keretében a szociálisan rászorulók körében állattenyésztés megvalósításáról és az arra
vonatkozó felhívás megjelentetéséről döntöttek.
Kilencedik napirendi pontban a közfoglalkoztatáson belül a varráshoz szükséges anyagbeszerzésre benyújtott ajánlatok közül Bak Krisztián egyéni vállalkozó nettó 4.500,- Ft/fm egységáras ajánlatát hirdették ki nyertesnek, mindösszesen nettó 3.784.600,- Ft összegben.
Tizedik napirendként döntöttek arról, hogy a közfoglalkoztatáshoz szükséges építőanyagok beszerzésére az Agzo Sziti Kft. bruttó
18.479.008,- Ft összegű ajánlatát hirdetik ki nyertesnek.
Tizenegyedik napirendi pontban a Járási Startmunka mintaprogramhoz szükséges mezőgazdasági anyagok, munkaruhák beszerzésére a
Csaba Jánosné egyéni vállalkozó bruttó 11.297.811,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenkettedik napirendben a „Mezőgazdasági gép, eszköz beszerzése” eljárás eredményeként a KC Békés Kft. bruttó 18.522.950,- Ft
összegű ajánlata került nyertesként kihirdetésre.
A testület zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatás megítélése mellett döntött két esetben, 1 millió forint összegben.
A képviselő-testület 2017. március 20. napján ismételten rendkívüli ülést tartott.
Első napirendi pontban döntöttek arról, hogy alapító tagként létrehozzák a B-H-SZ Kft-t.
Második napirendként a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról hoztak döntést.
Harmadik napirendi pontban a közfoglalkoztatáshoz szükséges hímzőgép és tartozékai beszerzésére a Forvex Kft. bruttó 5.274.310,- Ft
összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Negyedik napirendi pontként a közfoglalkoztatáshoz szükséges anyagok/eszközök beszerzésére a Kábel Elektro Kft. bruttó 16.535.545,- Ft
összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Ötödik napirendben kérték Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testületét, hogy az általa fenntartott Városi Egészségügyi Intézmény dévaványai telephelyeként szülészet-nőgyógyászati szakrendelés létesüljön a Strandfürdő és Gyógyászat ingatlanon, minden héten
egy nap 6 órában.
A képviselő-testület 2017. március 30. napján megtartotta soron
következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testületi
ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását követően
első napirendként került megtárgyalásra a Strandfürdő, Gyógyászat és

Ifjúsági Tábor 2016. évi működéséről szóló beszámoló, amelyet egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület.
Második napirendi pont keretében hoztak döntést a dévaványai civil
szervezetek 2017. évi támogatásáról, melynek értelmében mindösszesen 12.166.000,- Ft támogatást nyújt a testület a szervezetek részére.
Harmadik napirendben elfogadásra került a hátralékos kintlévőségek
behajtási cselekményeiről szóló beszámoló.
Negyedik napirendi pontban a növényvédő permetezés és betakarítási munkák elvégzésére a Szűcs Tibor Imre által adott ajánlatot hirdették
ki nyertesnek.
Ötödik napirendként úgy döntöttek, hogy az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó támogatási kérelem érdekében
konzorciumi megállapodást kívánnak kötni Gyomaendrőd Város Önkormányzatával.
Hatodik napirendi pontban április 1-jei hatályba lépéssel módosításra
került Dévaványa Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, valamint a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 9
szabályzata.
Hetedik napirendi pontként döntöttek arról, hogy a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében ellátott
házi segítségnyújtás ellátási feladatát átadják Sarkad Belváros Református Egyházközösség által fenntartott Református Szociális Gondozási Központnak.
Nyolcadik napirendben az 1956-os emlékmű elkészítésére ifj. Györfi
Sándor egyéni vállalkozó bruttó 4.097.840,- Ft ajánlatát hirdették ki
nyertesnek.
Kilencedik napirendi pontban a közfoglalkoztatáshoz szükséges
fűnyíró traktor beszerzésére a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt. bruttó 1.752.600,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki
nyertesnek.
Tizedik napirendben a közfoglalkoztatás keretén belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottkő beszerzésére a D-Profil Kft.
nettó 4.800 Ft/t egységáras ajánlatát hirdették ki nyertesnek, összesen
nettó 2.200.000,- Ft összegben.
Tizenegyedik napirendi pontként támogatták a Ványai Ambrus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának
módosítását.
Tizenkettedik napirendben elfogadták a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épületekre
a Schäfer Épületgépészet Kft. által elkészített energiamegtakarítási intézkedési terveket.
Zárt ülés keretében önkormányzati tulajdonban álló ingatlan értékesítéséről hoztak döntést.
A Képviselő-testület legközelebbi ülését 2017. április 27. napján
15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1.Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulása.
2. A 2016. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés.
3. A 2016. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás
megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal.
4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és az egyszerűsített
mérleg közzétételéről döntés.
5. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 2016. évben végzett munkájáról, a
Szociális Földprogramról.
6. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2016.
évi ellátásáról.
7. Családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról
szóló beszámoló.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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Járdaépítési lehetőség a lakosság részére

Büszkeségpont pályázat

Önkormányzatunk járdaépítő részlege a jó idő beköszöntével
folyamatosan teljesíti a feladatát, azonban az elmúlt évek törekvései ellenére is még mindig jókora mennyiségű elavult állapotú
járdaszakasz van a városban. Éppen ezért szeretnénk arra ráerősíteni, hogy akik - akár több ingatlan tulajdonosai összefogva önként vállalják a házuk előtti járdaszakasz rendbetételét, azok
részére az önkormányzat továbbra is ingyen biztosít megfelelő
mennyiségű sódert és cementet. Erre vonatkozó igényüket a közös hivatal Műszaki irodájában jelezhetik.

Az önkormányzat az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Felelős Közalapítvány által kiírt Büszkeségpont elnevezésű pályázaton 4.997.840 Ft-ot nyert egy ’56-os emlékmű felállítására.

Civil szervezetek támogatásáról
A képviselő testület a hagyományoknak megfelelően a márciusi testületi ülésen tárgyalt a civil szervezetek 2017. évi támogatási igényeiről. A beérkezett igény összege ez évben is meghaladta a 13 millió forintot. A testületnek az idei évi költségvetés
kialakításakor igen következetesnek kellett lennie, arra tekintettel, hogy az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) pályázat keretében a magyar államhoz
több mint 3 milliárd forintos támogatási igénnyel fordult. Ha
ezen igénynek csak a felére sikeresen pályázunk, akkor azt felhasználni - előlegkérelem benyújtásával ugyan, de - kizárólag
utófinanszírozás keretében tudjuk, tehát a beruházásokhoz az
önkormányzatnak a fedezetet előre kell biztosítania. A támogatási döntések meghozatalánál további szempont volt, hogy
a Dévaványai Folkműhely Egyesülettel együttműködve az önkormányzat ettől az évtől átvállalta a Kádár Ferenc Országos
Népzenei és Néptáncverseny megrendezését, azzal a feltétellel,
hogy a szervezés-rendezés szakmai munka része továbbra is az
egyesület kezében marad. Közösen igyekszünk egy híréhez méltó és folyamatosan fejlődő rendezvényt megszervezni, melyhez
1 millió forintot biztosítottunk.
Mindezek fényében költségvetésünkben a civil szervezeteknek
12,75 millió forintot különítettünk el, melyből a mostani döntések nyomán 24 egyesület összesen 12,16 millió forintot kapott
meg támogatásként, a fennmaradó összeg az év közben esetlegesen felmerülő igények kielégítésére szolgál.

Az „1956 eseményeinek emléket állító büszkeségpont létesítése
Dévaványán” című projekt célja, hogy végre városunkban is legyen egy méltó hely, ahol tiszteletünket fejezhetjük ki 1956 eseményei előtt. Az emlékmű - amely a Hősök terén kap majd helyet
- a Györfi művész család nevéhez fűződik, akikhez a Trianoni
emlékművünk is köthető. A „Forradalom lángja” elnevezésű szobor felállítását 2017. április 30-ig tervezzük befejezni.
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

Egy 1929-es PUCH motorral
gazdagodott a helytörténeti gyűjtemény
A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény kiállítási
anyagában kapott helyet az az 1929-ben készült PUCH gyártmányú motorkerékpár, melyet az elhunyt Berczi Lajos rézműves
felesége, Berczi Zsuzsanna ajándékozott a városnak. Az osztrák
gyártmányú 250 cc motorkerékpárt Berczi Lajos édesapja vásárolta 1929-ben, majd a gépjárművet fia magával vitte Ausztráliába, ahonnan hosszú évek után ez év március 23-án érkezett vissza.

A Szeghalmi úti iskoláról
Különböző hírek járnak a Szeghalmi úti iskola épületének jövőjéről, és annak esetleges eladásáról. Szeretnék megnyugtatni
mindenkit, sem szándékunk sem lehetőségünk nincs az épület
értékesítésére. Az iskola épülete törvényi rendelkezés alapján
2016. január 1-jével ingyenesen a Gyulai Tankerületi Központ
vagyonkezelésébe került, így bár az ingatlan tulajdonjoga továbbra is a városé, annak hasznosításáról nem rendelkezhet.
Egyéb iránt minden az önkormányzat tulajdonában lévő intézményi épület forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, melyek így nem értékesíthetők. A kapott tájékoztatás szerint ebben
az évben is megpróbálkoznak első osztályt indítani a telephelyen, de ez természetesen függ az iskolai beíratás gyermeklétszámának alakulásától.

A motor teljesen restaurált, kiváló állapotban lévő műremek.
Berczi Lajos rézműves, városunk díszpolgára 2015. november
19-én hunyt el Sydney városában. Nevéhez fűződik többek között Ladányi Mihály domborműve, amely a könyvtárban talál-
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ható, illetve a városháza nagytermében található, aprólékos műgonddal, nagy szakmai tudással és a szülőváros iránti szeretettel
készített Dévaványa címer is. Az emlékét őrző motor áprilistól
megtekinthető a múzeumban.

Anyák napi köszöntő
Anyák napja alkalmából engedjék meg, hogy Dévaványa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, munkatársai valamint a
magam nevében kívánjak minden kedves édesanyának hosszú,
boldog életet, meghitt hangulatú, családi körben töltött ünnepet.

„Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.”

Valánszki Róbert
polgármester

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

/Dsida Jenő/

IVÓVÍZHÁLÓZAT-MOSATÁS DÉVAVÁNYÁN

Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 9. szám alatti költségalapú bérlakását 2017. június 1. napjával kezdődő bérleti
jogviszonnyal.
Az ingatlan paraméterei:
A lakásban 1 szoba, előtér, 3 db beépített szekrény, fürdőszoba, konyha, kamra van, összkomfortos komfortfokozatú,
alapterülete 34,52 m2.
Lakbérszámításhoz figyelembe vett alapterület (tetőtér miatt
0,9-es szorzó) 29,304 m2.
A lakbér mértéke: 348,- Ft/m2/hó.
A lakás havi lakbére: 12.000,- Ft /hó.
A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
Karbantartási óvadék összege 50.000,- Ft, mely befizetése a
beköltözés előtt esedékes.
A pályázat feltételei között szerepel, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi lakbér egyösszegű
megfizetését vállalja.
Költségalapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén
előnyben részesítendő az a kérelmező aki:
- vállalja a lakás- takarékpénztári szerződés megkötését vagy
azzal már rendelkezik,
- az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások
és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja,
- a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését
segíti elő azzal, hogy 4 évnél nem hosszabb határozott idejű bérleti jogviszonyt kíván létesíteni és ilyen tartalmú szerződést köt,
- egyhavi lakbér megfizetésén túl vállalt minden további havi
lakbér szerződéskori egyösszegű megfizetése esetén 5 pont/hó.
Költségalapú bérlakás annak a pályázónak adható bérbe, aki
egy évnél régebbi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik és
családjában – a vele együtt költöző családtagokat is figyelembe
véve – az egy főre jutó nettó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. Egy évnél régebbi folyamatos munkaviszony fennállásától eltekinthet a képviselő-testület, ha a pályázó vállalja 12 havi lakbér előre történő
egyösszegű megfizetését.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 21. délelőtt 9 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12-es számú irodája 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1.

Társaságunk 2017. április 18-tól 21-ig ütemezett ivóvízhálózat-mosatást végez Dévaványán.
Mit tapasztalhatnak a felhasználók?
A mosatás ideje alatt nyomáscsökkenést tapasztalhatnak,
illetve a nappali időszakban rövid, 1-2 órán át tartó vízhiányra számíthatnak a Dévaványán élő fogyasztók.
A mosatást követően az adott szakaszon a víz zavarossága is előfordulhat. Ilyenkor nincs más teendő, mint néhány
percen át folyatni a csapokat, amíg kitisztul a hálózat.
Javasoljuk, hogy a fogyasztó a mosatási munkálatok idején a saját hálózatát is mosassa ki.
Miért van szükség a mosatásra, és mi a folyamata?
Az Alföldvíz Zrt. az általa működtetett teljes ivóvízrendszert évente két alkalommal tisztítja meg az ivóvíz minőségének megőrzése érdekében. A munkálatok több mint
három hónapot vesznek igénybe, amíg a kutaktól a települési vízhálózatok vezetékéig minden olyan műtárgyat megtisztítanak a szakemberek, amelyeken átfolyik a fogyasztók által felhasznált ivóvíz.
A tisztítás mechanikusan történik, azaz egy speciálisan kiképzett szivacsdugóval szakaszonként kitakarítják a
vezetéket.
Köszönjük a megértésüket, Önökért dolgozunk, hogy
tisztább víz folyjék a csapból.
Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.
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1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa
Város
Önkormányzat
Képviselőtestülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
2. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése.
3. Pályázat tárgya: A Dévaványa, Sarló u 4. szám alatti
ingatlan értékesítése.
4. Ajánlat benyújtásának határideje:
2017. április 20. 16 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 ajánlattételi
határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől
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 10402142-4956485556551002 számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi
határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egyidőben a vételárba beszámításra kerül.
7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület
2. számú irodájában Bakosné Tóth Ágnes műszaki ügyintézőtől.
8. Részletes pályázati kiírás átvehető: Díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 2. számú irodájában ajánlattételi határidőig, ügyfélfogadási időben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

XVII. „DÉVAVÁNYAI VÁROSNAPOK”
VENDÉGLÁTÁSÁRA.
Rendezvénysorozat időpontja:
2017. július 14-15-16.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szociális Földprogram keretében a szociálisan rászorulók
körében állattenyésztést valósít meg.

A pályázat célja:
Dévaványa Város Önkormányzata által rendezendő, 3 napos városi rendezvénysorozat látogatóinak
meleg- és hidegkonyhai készítményekkel és itallal
való ellátását biztosító, széles kínálattal, és eszközkészlettel rendelkező vendéglátó egység felállítása,
színvonalas működtetése.
A pályázattal kapcsolatos részletes kiírás a
www.damk.hu honlapon található.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban „Dévaványai Városnapok 2017. Vendéglátás” megjelöléssel a DÁMK
irodájában lehet benyújtani vagy postai úton az alábbi címre: DÁMK 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a) jövedelemmel nem rendelkeznek;
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át, azaz 42.750 Ft-ot
c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül;
d) pályakezdő munkanélküliek.
és vagyonnal nem rendelkeznek.
Egy lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a
támogatást.
A Szociális Földprogramban résztvevő 1-2 fős családok 25 db naposcsibe és 20 kg baromfiindító táp, a 3 és
több fős családok részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfiindító táp kerül biztosításra az állatok tartásához.
A további költség a kedvezményezetett terheli.
Az igénylés helye: Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal 12. irodája.
Az igénylés ideje: 2017. április 14. - 2017. április 28.

Benyújtási határidő: 2017. május 2. 16 óra

TISZTELT DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!

A postai úton feladott pályázatok beérkezési határideje is a fenti időpont!
A beérkezett pályázatokat: Dévaványa Város Képviselő - testülete értékeli és dönt a nyertes pályázat
kiválasztásáról. A pályázókat írásban értesítjük!

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

Kiértesítés ideje: 2017. május. 31.

Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke

Adószám: 19060600-1-04
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TISZTELT LAKOSOK!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy dr. Bács Stefan
doktor úr május 1. napjával megkezdi tevékenységét a
IV. számú háziorvosi körzetben. A doktor úr a szükséges,
de hosszúra nyúlt engedélyezési eljárásokat követően örömmel veszi át a feladatot dr. Hayder Karim doktor úrtól, akinek
ezúton is köszönjük a munkáját. Kérem Önöket, hogy fogadják jó szívvel és bizalommal Stefan doktort, az asszisztensi
feladatokat Bogya Lászlóné Jutka látja el továbbra is.
Valánszki Róbert
Romániában, Aradon születtem
1953. január 23-án. Apai ágon a Felsőcsiki, Balánbányáról származom,
elődeim iparosok voltak. Anyai ágon
Háromszéki, Felsőcsernátoni, ők parasztemberek voltak.
Nős vagyok, a feleségem Romániában született, Mezőbajon
(Nagyszalonta mellet), van két
lányom, a kicsi 4 éves, a nővére
9 éves.
Az iskoláimat Élesden kezdtem, ott is érettségiztem. Az
egészségügyi főiskolát Marosvásárhelyen végeztem, és
mint orvosi asszisztens dolgoztam. Első munkahelyem a
Szlánik-Moldván, egy gyönyörű rehabilitációs és wellness
központ, ahol megtanultam a hegyi tiszta levegő, a sóbánya levegője és mikroklímája, az étrend, a borvizek és ásványvizek gyógyító hatásait a szenvedő emberek számára.
Katonaság után az Élesdi kórház belgyógyászati osztályán
dolgoztam ahol a beteg ember kórházban való ellátását és
gyógyítását sajátítottam el.
A következő tizenkét évben, háziorvosi vegyes, gyermek és
felnőtt, körzetben dolgoztam ahol sok tudást és tapasztalatot

szereztem. Közben tanultam a gyógynövények és az alternatív
gyógymódok használatát a gyógyításban, amit az úgynevezett
„INTEGRATIV” komplex gyógyításban sok sikerrel
alkalmazunk.
Az orvosi egyetemi éveimben egy magasabb szintre
emeltem és csiszoltam a tudásomat. Sok tapasztalattal lettem gazdagabb mikor a Nagyváradi korház sürgősségi osztályán ügyeltem. Háziorvosi szakorvosi három éves tanfolyamot végeztem, és mint háziorvos- szakorvos, háziorvosi
rendelőben dolgoztam.
Számos olyan TV-műsor van mögöttem, ahol a gyógynövények megismeréséről, gyűjtéséről, termeléséről, tárolásáról, elkészítéséről és az otthoni alkalmazásukról, nem
csak betegség esetén, hanem a konyhában az élelmezésben,
az egészség megőrzésében és a gyógyászatban való alkalmazásukról tartottam előadást. Az előadásokban az volt a
legjobb, hogy lámpaláz nélkül tudom kifejteni mondandómat és segítségemre van a mindennapi munkámban, a
kommunikációban a beteg emberrel és családjával.
Jelentkeztem az Önök városába a háziorvosi körzet feladatainak ellátására és biztos vagyok benne, hogy az én
szaktudásommal és tapasztalatommal eleget tudok tenni a
beteg emberek gyógyításában és a hozzám fűzött elvárásoknak megfelelek.
Meg kell említenem és köszönettel tartozom a képviselő-testületnek, Szarka Andrea aljegyző asszonynak és
mindazoknak az embereknek akiktől biztatást és segítséget
kaptam, amíg ide értem a nehéz, kusza útvesztőkön, a soksok kérelem, igazolás, hiánypótlás, stb. intézésében. Az ők
odaadása és közreműködése nélkül Önöknek több mint valószínű, most nem lenne új orvosuk.
dr. Bács Stefan

FELHÍVÁS INGYENES EMLŐSZŰRÉSRE!

TÁJÉKOZTATÁS

Dévaványa Város Önkormányzata ingyenes csoportos utazást szervez emlőszűrésre. A szűrővizsgálatra mindazon 4565 év közötti asszonyokat várjuk, akik a szűrőállomástól meghívólevelet kaptak és bármilyen oknál fogva nincs módjuk
egyénileg Békéscsabára utazni. Az önkormányzat megfelelő
számú, legalább 12 fő, jelentkező esetén, időpont egyeztetést követően tud kisbuszt indítani a vizsgálatra. Jelentkezni
a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában
(önkormányzat 1. sz. iroda) vagy a következő telefonszámon
lehet: 06 66/483 100/129 mellék. Facebookon is fel tudják
venni velünk a kapcsolatot üzenetben.

Az FHB-NP hulladékkezelési közszolgáltató tájékoztatja
a Tisztelt Lakosságot, hogy az ünnepi szemétszállítási rend
a következők szerint változik:

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

A zöldhulladékot az adott gyűjtési napokon reggel
7 óráig kell kihelyezni, egyéb időpontban az ingatlan
előtti közterületen zöldhulladék nem gyűjthető és nem
tárolható!

Húsvét hétfő (április 17-én) esedékes szemétszállítás
(április 14-én) a hetet megelőző pénteki,
Május 1. hétfő (május 1-én) esedékes szemétszállítás
(április 28-án) a hetet megelőző pénteki, napokon történik
Kérjük a gyűjtőedényzetet reggel 7 óráig kihelyezni!

Fontos tudnivaló:

Kérjük az ide vonatkozó szabályok betartását.
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉLELMISZERLÁNCBIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
OSZTÁLY KÖLTÖZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztálya a korábbi dévaványai címéről (5510
Dévaványa, Árpád u. 2. AFÉSZ Központ I. emeleti irodák) 2017.
március 23-án áthelyezésre került Gyomaendrődre a Járási hivatalba, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. alá.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzata az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Dévaványa
Város közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele
céljából 2017. évben ebösszeírást végez.

Ezzel a lépéssel a Gyomaendrődi Járás egységes közigazgatási
centrum jellege tovább erősödött.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles
vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak,
személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

A költözésre a közigazgatási reform 2017. január 1-jén hatályba lépett újabb integrációs szakasza és az ezzel járó jogszabályváltozások adtak lehetőséget, így a korábbi állapot, amely szerint
járásunkban az országban egyedül álló módon a járási hivatal különböző szakágazati osztályai más-más városban szétszórva működtek, megszüntethetővé vált.
Ez a változás lehetőséget teremt az ügyfelek korszerű, szakszerű
és a korábbinál gyorsabb kiszolgálására, a hatékonyabb ügyintézésre. A feladat típusok bővülése illetve az új, korszerű hivatali
elhelyezkedés miatt az elintézhető ügytípusok is bővültek, lehetőség nyílt többek között a Tenyészet Információs Rendszerrel,
illetve a szarvasmarhák, a sertések, a juhok és a kecskék Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével (ENAR) kapcsolatos
azonnali helyben történő ügyintézésére is.
A helyi állattartók, mezőgazdaságból élő lakosság érdekében
Dévaványán a Polgármesteri Hivatal épületében a hatósági
állatorvos ügyfélfogadása minden kedden 11 és 12 óra között
továbbra is változatlan módon fennmarad.
A Gyomaendrődi Járási Hivatalban az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyfélfogadása hétköznapokon
9 órától 12 óráig, keddenként délután is, 13 órától 15 óráig tart.

Hivatalunk új rövid postacíme a következő:
BMKH Gyomaendrődi Járási Hivatal ÉBÁ Osztály
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Tisztelt Ebtartók!

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az eb összeíráskor köteles
az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után!
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Dévaványa Város Önkormányzata az eb összeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben NEM tart ebet, a
nyomtatvány végén szereplő nyilatkozatot akkor is ki kell töltenie!
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy 2013. január 1-jétől - a 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 17/B §. (10) bekezdése
értelmében - a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel
(chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek
a transzponderrel még nem rendelkező ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni. Az eb transzponderrel történő megjelölése
magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját.
Amennyiben a transzponderrel megjelölt eb
a) tartójának személye megváltozik,
b) az eb tartási helye megváltozik, vagy az állat elpusztul
úgy az a) pont esetében az új tartó b) pont esetében az eb tartója a változás napjától számított 8 napon belül köteles az a) pont
esetében a szolgáltató, b) pont esetében a magán állatorvossal az
adatbázisban regisztrálni.
A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban
nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
Annak érdekében, hogy az elektronikus nyilvántartás mindig aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok
– az összeírást követően kötelesek az adatokban bekövetkező
változásokat bejelenteni.

Elektronikus elérhetőségünk változatlan.
E-mail cím: gyomaendrod.elelmiszer@bekes.gov.hu
Telefonszám: (66) 284-043 134 mellék
mobil: (20) 441-7625
További információk a folyamatosan frissülő
bekesijarasok.hu weboldalon találhatók.

A regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes.
(A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §, 1998. évi XXVIII.
törvény az állatok védelméről és kíméletéről 42/A. §)
Czene Boglárka
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Nagyszabású Ifjúsági Konferencia
Gyomaendrődön 2017. március 28-án nagyszabású Konferencia került megrendezésre a
Kállai Ferenc Kulturális Központban a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának szervezésében. A Konferencia célja
az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP 5.2.1 program népszerűsítése
a 25 év alatti fiatalok körében, melyet a Járási
Hivatal Diák Hivatalvezetője, Fekete Gergő is
feladatául vállalt megválasztásakor. A Gyomaendrődi Járásban működő mindhárom középiskola – összesen 180 diákja, a regisztrált
25 év alatti álláskeresők és a civil szervezetek
képviselői – mintegy 220 fő vett részt a Konferencián. A fiatalokat a Békés Megyei Kormányhivatal Igazgatója, dr. Lukácsi Krisztina
köszöntötte, majd a Társadalombiztosítási- és
Foglalkoztatási Főosztály vezető-helyettes,
Pántya Imre nyitotta meg a rendezvényt. Elsőként a program népszerűsítését feladatul
felvállaló Diák Hivatalvezető, Fekete Gergő
tartott előadást az Ifjúsági Garancia Rendszer
internetes felületének működéséről, majd a
program projekt menedzsere, Pacsikáné Rákóczi Edit rövid összefoglalóban ismertette a
programot, az általa elérhető képzési lehetőségeket. Ezt követően Tímárné Buza Ilona, Foglalkoztatási Osztályvezető Asszony beszélt a
projekt által nyújtott támogatási lehetőségekről és az igénybe vehető szolgáltatásokról. Az
előadást korábbi program résztvevők személyes beszámolói színesítették. Faragó Flóra
Fernanda kozmetikus beszélt arról, hogy a
program nyújtotta vállalkozóvá válási támogatás milyen nagy segítséget jelentett saját
üzlete elindításában. Mészáros Réka pedig
elmesélte, hogy a program keretében képzésen vett részt, majd sikerült szintén a program
által biztosított bér jellegű támogatással el is
helyezkednie, s azóta is ezen a munkahelyen
dolgozik. A fiatalok beszámolóját követően
Vodova János a Skylotec Hungary Kft. ügyvezető igazgatója beszélt a munkáltató szemszögéből a GINOP 5.2.1 program nyújtotta lehetőségekről, pozitív tapasztalatairól, majd ezt
követően a konferencia zárásaként dr. Pacsika
György hivatalvezető méltatta a program által
kínált lehetőségeket, melynek megismerése a
jelenlévő diákok számára mindenképpen előnyös lehet. Bízunk abban, hogy a rendezvény
elérte célját és a fiatalok megismerték a GINOP 5.2.1 programot.

Fotó: Ambruzs-Szabó József

Első a gyomaendrődi
Földhivatali Osztály
2017. február 28. napján - az országban
elsőként - a Gyomaendrődi Járási Hivatal
Földhivatali Osztálya fejezte be az osztatlan
közös tulajdon megszüntetésével járó kiemelt
feladatokat.
A privatizáció során a részarány kiadással
országosan számos osztatlan közös tulajdonú
termőföld keletkezett, melyek esetében sokszor több tíz tulajdonos is került egy táblába.
Ez a nagyszámú tulajdonközösség jelentős nehézségeket okozott mind a tulajdonosoknak,
mind a földhasználóknak. A tulajdonközösség
megszüntetése sok esetben nehézkesen, vagy
egyáltalán nem volt megoldható. Az állam ezt
felismerve felvállalta ezen földrészletek megosztási eljárásának a lefolytatását, valamint a
költségek viselését.
Az osztatlan közös tulajdon megszüntetését, a tulajdoni hányaduknak megfelelő, önálló földrészlet kialakítását az állampolgárok
2012. év június 1-jéig kérhették az illetékes
földhivatalnál, ez az időpont jogvesztő hatályú volt.
Minden megyében egy járást jelöltek ki az
osztatlan közös tulajdon megszüntetésével
járó feladatra 2015. év január 20-án, ezt követően félévente egy-egy újabb járásnál indult el
a megosztási eljárás.
Békés megyében elsőként a Gyomaendrődi
Járási Hivatal illetékességi területén kezdődött
el a kampányfeladat végrehajtása. A Nemzeti
Kataszteri Program Nonprofit Kft. 2015.01.20-ai
megkeresését követően 8 napon belül adatot
kellett szolgáltatnia az osztálynak a megosztással érintett földrészletekről az eljárásban
részt vevő jogi szolgáltató és földmérő vállalkozó részére. Az adatszolgáltatás határidőn
belül teljesítése után a földmérő vállalkozók
elkezdhették a kérelemmel érintett földrészletek keretmérését, azaz a jogi állapot és a
természetbeni állapot megfeleltetését. Ahol
eltérés volt tapasztalható, ott változási vázrajz
készítésével az ingatlan-nyilvántartási állapotot a természetbeni állapottal egyezővé kellett
tenni. Azon földrészletek esetében, ahol nem
volt eltérés, illetve az egyezővé tételi eljárás
jogerősen befejeződött, ott a jogi szolgáltató
elkezdhette az egyezségkötési eljárásokat.
Ezen eljárások keretében a kérelmezők eldönthették a megosztás kezdő helyét és irányát, valamint a megosztási sorrendet.
Az egyezségi jegyzőkönyvek alapján a
földhivatali osztály határozatban állapította
meg az egyes földrészletek megosztási kezdő
helyét és irányát, melyek jogerőre emelkedését követően a jogi szolgáltató a második
egyezségi tárgyalás alkalmával a kérelmezők
egyezségét jegyzőkönyvbe foglalta. Ezen
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jegyzőkönyvek alapján a földmérő vállalkozó
elkészítette a megosztási vázrajzot, kitűzte,
majd birtokba adta a megosztott földterületeket a tulajdonosoknak. A jegyzőkönyvek, változási vázrajzok alapján a földhivatali osztály
a vázrajzok vizsgálatának záradékolását követően elvégezte az ingatlan-nyilvántartásban
az átvezetést, mely következtében a kérelmezőknek kialakult az 1/1-es tulajdoni hányadú
ingatlanuk.
Ez a kívánatos állapot az országban elsőként 2017. február 28-án valósult meg jogerős
formában, a Gyomaendrődi Járási Hivatal illetékességi területén.
(A mellékelt képek a pixabay.com oldalról
származnak.)

Fogyasztóvédelmi felhívás
A gyermek- és fiatalkorúakat védő ellenőrzési időszak kezdetén a Gyomaendrődi Járási
Hivatal mint eljáró hatóság felhívja minden
érintett vállalkozó/vállalkozás figyelmét,
hogy a gyermek- és fiatalkorúak védelme érdekében fokozott körültekintéssel járjanak el
a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása során. A fogyasztóvédelmi hatóságok ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítanak
a gyermek- és fiatalkorúakat védő jogszabályi rendelkezések
betartásának ellenőrzésére. A gyermek- és
fiatalkorúak egészséges testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelme közös
társadalmi küldetés.
Az elmúlt évek tapasztalatai azonban azt igazolják, hogy még mindig vannak olyan vállalkozók/vállalkozások,
amelyek nem kellő körültekintéssel járnak el a
gyermek- és fiatalkorúakat védő jogszabályok
megtartásában.
A 18 éven aluli személyek megóvása, kiszolgáltatottságuk csökkentése érdekében
elengedhetetlen a fiatalok dohánytermékkel
és alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálásának ellenőrzése, szükség esetén szankciók
kiszabása, mely ettől az évtől mind az alkoholtartalmú itallal, mind a dohánytermékkel
történő kiszolgálás esetén a fogyasztóvédelmi
bírság kiszabása mellett az alkoholtartalmú
ital, illetve dohánytermék forgalmazásának a
megtiltását is jelenti.

A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Az első korintusiakhoz írt levélben
találjuk a következő kijelentést: „Ha
pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a ti hitetek.” (1Kor 15, 17) Krisztus azonban feltámadt a halálból és ezt
az eseményt ünnepeljük meg húsvétkor. Hatalmas erő rejlik abban, hogy
Jézus Krisztus valóságosan meghalt és
harmadnapon feltámadt, mert ha Hozzá
kapcsolódunk, akkor lesz reményünk
és nem kell kétségbe esnünk. Ennek
következtében képesek leszünk túllátni a jelen nehézségeken és szenvedéseken, mert tudjuk, hogy most valami
lehet nagyon nehéz, de lesz holnap és
az utolsó szó nem a rossznak, hanem
a szeretetnek a szava lesz. Egyszóval a feltámadásba vetett hit erősíti folyamatközpontúságunkat és az örömhír az,
hogy nem kell beleragadnunk a jelenbe, a szenvedésbe, a
bűnbe, a halálba, mert Jézus Krisztus és az Ő feltámadása által, van tovább. Az ő áldozata azért bír végtelen értékkel, mert valóságos istenként életét adta értünk, és ezt
nem kényszer hatására tette, hanem szabadon vállalta. Az
idei év március 15-ikei állami kitüntetettei között foglalt
helyet Vető Miklós filozófus, aki a Magyar Érdemrend
Középkeresztjét kapta meg munkásságáért. A filozófus alátámasztotta azt, hogy elsősorban nem az különböztet meg
bennünket embereket az állatoktól, hogy képesek vagyunk
gondolkodni, hiszen a gondolkodás levezethető biológiai
és pszichológiai funkciókból, hanem abban áll az emberi
méltóságunk, hogy szabadsággal rendelkezünk és szabadon áldozatot hozhatunk embertársunk vagy embertársaink
javára: „Emberi természetünk része, hogy amit megszerzünk, meg is tartjuk magunknak. Az erről való lemondás,
az odafordulás a másikhoz: az igazi szerelem. A filozófusi

hivatás legnagyobb misztériuma ennek a lemondó, önfeláldozó szerelemnek a felfedezése és gyakorlása a másik
javára, mert ezáltal valósítjuk meg igaz emberségünket.”
Kereszténységünk legnagyobb ünnepe, tehát erősítse meg
bennünk ezt a meggyőződést, hiszen az oly sokat hangoztatott önkiteljesítés csak az Istenkapcsolat és az embertársainkkal való kapcsolat alapján lehetséges. Azonban önmagunk és kapcsolataink fejlődése kereszttel jár. A húsvét titka
megmutatja, hogy Isten segítségével e keresztet vállalnunk
kell, ahhoz, hogy előbbre jussunk mindannyian.

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!
Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.
A nagyböjti szent három nap: Nagycsütörtök,
Nagypéntek, Nagyszombat szertartásai 17 órakor kezdődnek a templomban.
HÚSVÉTVASÁRNAP: szentmise 9.30 órától 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.
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
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Ft. Bilibok György

KÖZLEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATKOZÁSRÓL
Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre
történő beíratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 18 óráig
és
2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 18 óráig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) 45§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló gyermeket a közleményben
megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 21.§ (1)-(2) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget igazolja vagy dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben
való további részvétteléről, szükség esetén az óvoda ennek
megállapításához szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.
Az Nkt. 45§(2) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor
előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
Az Nkt. 50§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen
az általános iskola körzetében lakik.
A 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító általános
iskoláinak felvételi körzete és a pedagógiai szakszolgálatot
ellátó intézmények körzetei megtekinthetőek az Oktatási
Hivatal Köznevelési Információs Rendszer (KIR), www.
kir.hu felületén.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges
dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban, határozatban értesíti a szülőket.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37§ (2)(3). bekezdése alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be felülbírálati kérelmet a
kézhezvételtől, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül. Az eljárást megindító kérel-

met a Gyulai Tankerületi Központ igazgatójához, illetve ha
nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet
a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2)
bekezdése értelmében köteles a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Kérem a kedves szülőket, törvényes képviselőket, hogy a
jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.
dr. Pacsika György hivatalvezető nevében és megbízásából:
dr. Krizsán Anett hatósági gyámügyi osztályvezető

KEDVES SZÜLŐK!
Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a Ványai
Ambrus Általános Iskolában a leendő első osztályosok beíratására a következő időpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 800 és 1800 között
2017. április 21. (péntek) 800 és 1800 között
A beíratás helye:
Vörösmarty u. 4-6. I. emelet titkárság
A beíratáshoz szükséges:
• óvodai szakvélemény
(ha van Nevelési Tanácsadó ill. Szakértői Bizottság véleménye)
• a gyermek nevére kiállított személyazonosító
igazolvány
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• születési anyakönyvi kivonat
• NEK adatlap
• TAJ kártya
A diákigazolványhoz szükséges NEK adatlapot a szülőnek az Okmányirodában kell elkészíttetni úgy, hogy a beíratkozás napjára elkészüljön.
				 az iskola vezetősége
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TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI
A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

• Óvodai, Bölcsődei BEÍRATÁS •

Országos szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádon

Azoknak a szülőknek a jelentkezését várjuk, akik
eddig folyamatos óvodai ellátásban nem részesültek és a
2017/2018-os nevelési évben óvodába, bölcsődébe
szeretnék járatni gyermeküket.

Márciusban rendezték meg Bonyhádon az Országos Lotz
János szövegértési és helyesírási verseny döntőjét. Békés megyéből 2. helyezettként jutott be az országos fordulóra a Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8.b osztályos tanulója, Szabó Hanna. A versenyen száznál több iskola
tanulója versengett. Hanna bekerült az első tíz helyezett közé,
így jutalmul oklevelet és könyvet, felkészítő tanára, Czudor
Lászlóné „kiváló felkészítő tanár” oklevelet kapott. Hannának
és felkészítő tanárának is gratulálunk!

Területi idegen nyelvi verseny Füzesgyarmaton
Márciusban német és angol nyelvi versenyen voltak Füzesgyarmaton 5. és 6. osztályos tanulóink.
A versenyen részt vettek: Takács Botond (1. helyezett),
Varga Márton, Agárdi Réka (2. helyezett), Papp Vivien
(3. helyezett), Németh Noémi, Fodor Peggi, Földi Hédi, Csontos Nóra. Felkészítő tanáraik: Ignáczné Mészáros Éva, Szelei
Gabriella, Szeleczkiné Szegedi Erika, Szenczi Katalin. A gyerekeknek és felkészítő pedagógusaiknak gratulálunk!

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!

2017. április 24 -25. (hétfő, kedd)
8 - 16 óráig az Eötvös utca 2. sz. alatt

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki
2017. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti,
illetve aki az 5. életévét 2017. december 31.
napjáig betölti, és még nem jár óvodába.
Azokat a gyermekeket is várjuk, akik
2017. december 31-ig töltik be a 3. életévüket.
Óvodai, bölcsődei beiratkozáshoz szükséges iratok:

- gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ kártyája,
- szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa
- bölcsődében a gyermek oltási könyve is szükséges.

Bölcsődei csoportba is várjuk a jelentkezéseket!
A feltételekről kérjük, érdeklődjön
a beíratás helyszínén!

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

OVI - KUKK!
Szeretettel hívjuk és várjuk

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 személyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvirág” közalapítvány javára ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, ha gyermekeikre
és az intézményünkre gondolva döntenének a befizetésről. Így
bővülhetnének a lehetőségeink a játék és egyéb tevékenységhez szükséges eszköz vásárlásához, valamint egy-egy nagyobb
szervezést igénylő gyermekprogram támogatásához.

ÁPRILIS 20-án csütörtökön 15.30-17 óráig
az EÖTVÖS utcai TÜNDÉRKERT 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!

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

Erre az alkalomra kérjük, hogy váltócipőt

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

hozzanak magukkal!

A kedvezményezett neve:
„Hétszínvirág” Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Köszönjük segítségüket intézményünk gyermekeinek nevében:
Dékányné Kőszegi Anna, Kuratórium elnöke
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A Dévaványai
Folkműhely
Egyesület szeretettel
vár mindenkit

ISMERD MEG VÁROSUNK HATÁRÁT!
2017. április 22-én,
szombaton
a Föld Napja alkalmából
kerékpározni hívunk minden
természetbe vágyót!

2017. év május havának
tizenharmadik napján, szombaton a

Tavaszi Zöldágjárására!
Délelőtt: 10 órától lovas kocsis felvonulás az
Egres Kis Lajos Néptánccsoport tagjaival, valamint
az Ahhozképest Népzenei Együttes és tanítványaik
közreműködésével.
Délután: 17 órától népzenei koncert a Folkműhely
Egyesület énekes és hangszeres csoportjainak, az Óvodás
néptánccsoport valamint a Békési Belencéres
Néptáncegyüttes kamaracsoportjának fellépésével.
A koncertet követően Táncház veszi kezdetét, melyet
Mahovics Tamás a Népművészet Ifjú mestere vezet.
A délután folyamán a Dévaványai Hagyományőrző Nők
Egyesülete jóvoltából lehetőség lesz megkóstolni
a helyben sütött finomságokat.

Helyszín: Művelődési Ház Színházterme
Dévaványa, Gyöngy u. 8.

A belépés díjtalan!

Útvonal:

Dévaványa – Bikaház – Kétér – Atyaszeg –
Doszta-dűlő – Cserepes

Program:
13:50: Gyülekezés a Református
templom előtti parkolóban.
14:00: Indulás a határba.
Sáros utak esetén a Kenderesszigeti-halastavakhoz
biciklizünk.
Túravezető: Janóné Gizike
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ:
a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Irodájában
Telefon: 06-66/483-100/129

•••••
2017. április 29-én, szombaton

Buszos kirándulás

kerékpározásra hívunk minden érdeklődőt a Körös-Maros
Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontjába,
„Csalogányok éneke” és csillagséták
a Dévaványai-Ecsegi pusztákon
elnevezésű rendezvényre.

2017. április 30-án (vasárnap)
Gyulára az Almásy-Kastély látogatóközpontba

Program:

Nem csak a főúri lakók mindennapjairól tudhat meg
többet, stílusos helyszínt is találhat a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontban. Magyarországon egyedülálló
állandó kiállítás és interaktív elemek várják a látogatókat.
A ma látogatható kiállításoktól eltérően nem csak a
főúri életforma ismerhető meg az országban egyedülálló
interaktív eszközök segítségével, hanem az egykori kastély életét „láthatatlan motorként” működtető cselédség
mindennapjaiba is betekintést nyerhetünk, sőt, magunk is
kipróbálhatjuk, milyen teendőik voltak…
Jelentkezés bővebb felvilágosítás a csoportos kirándulásra: DÁMK Művelődési Házban folyamatosan, a busz férőhelyéhez mérten.
Telefon: 66/483-051.

15:00: Indulás a Református templom előtti parkolóból.
A Réhelybe vezető utunk során kitérőt teszünk
a Gabonási kövesúton a Lipcsey Kopjafához.
17:00: A puszta élővilágának „feltérképezése” tavaszi
túra során. Madárodúk készítése és kihelyezése
a látogatóközpont területén. Csillagászati előadás,
szabadtéri csillagászat lézerfénnyel, távcsővel.
Programdíj: 500 Ft/fő és 400 Ft/fő
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További információ:
a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Irodájában
Telefon: 06-66/483-100/129
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
EGÉSZSÉGNAP – LEGYEN MINDEN NAP
2017. március 6-án kicsit felborítottuk a napirendünket a kollégiumban. Nem véletlen, hogy most jutott eszünkbe, egészségnapot tartani. Hiszen, március köszöntött ránk, az első ígéretes tavaszi hónap.
Nem csak a természet újul meg ilyenkor, hanem bennünk is kialakul
az igény egy kis felfrissülésre.
Egészségnapot szerveztünk. Bevásároltunk sok finom zöldséget,
gyümölcsöt, amit a lányok felszeleteltek, majd csodaszépen elhelyezték egy tányéron. Így vártuk iskolánk védőnőjét, Kati nénit.
Igazán érdekes beszélgetést folytattunk. Az egészségről, az egészséges életmódról szólt a társalgás. Viszont másként, új oldaláról közelítettük meg a témát.
Beszéltünk a pozitív szemléletről, a homeopátiáról, különféle élettani összefüggésekről. Sok kérdés merült fel, amire nagyon érdekes
válaszokat kaptunk. Jóleső beszélgetés volt.
Majd egy totót töltöttek ki a gyerekek. Az egészséges életmóddal
kapcsolatos kérdések között keresték a helyes válaszokat.
A legtöbb jó választ adó kollégista szőlőt és epret kapott ajándékba, amit megosztott társaival. Ebből is látszik, milyen jó kis közösség vagyunk.
A napot csodálatosan jó hangulatú zumbával zártuk. Ekkor már
Molnár Tünde tanárnő és kisfia is csatlakozott hozzánk.
Takács Erika mozgatta meg a kis csapatot. Köszönjük!
Mivel is zárhatnánk egy ilyen napot? Gyönyörű szép, színes gyümölcssalátával, amit a kollégista lányok készítettek.
Egészségünkre!
Borsós Mária, nevelő tanár

MISKOLCI KÉZMŰVES KUPA 2017

Kis csapatunk, a dévaványai fodrászcsapat szombaton reggel indult a Miskolci kézműves kupa elnevezésű nagyszabású versenyre. Lazításképpen szakoktatóink Dr. Laczóné Kiss Ágota és Gellai
Zoltánné kirándulást szerveztek Miskolc környékére, Lillafüredre és
Miskolctapolcára. Önfeledten élveztük a napsütést, de mindannyiunkban leperegtek a felkészülés megfeszített napjai, és izgultunk is
kicsit a ránk váró vasárnapi verseny miatt. Csapatunkban 9-es, 11-es
és 12-es tanuló társainkon kívül a tavaly végzettek is szerepeltek, így
elmondhatjuk, hogy egy igen vegyes, lelkes dévaványai csapat indult
a versenyen. Büszkén álltunk másnap a dobogón, de örültünk a helyezéseknek is, hiszen az ország minden megyéjéből szép számmal
indultak versenyzők.
Eredményeink:
• Bodóczki Fruzsina vízmarcell II. helyezés
• Szilágyi Fanni férfi trendszárítás III. helyezés
• Malomsoki Naomi nappali fonás III. helyezés
• Surányi Alexandra nappali fonás IV. helyezés
• Feke Alexandra nappali fonás V. helyezés
• Hülvely Zita nappali fonás VI. helyezés
• Kontra Ildikó nappali fonás VII. helyezés
• Fejes Szilvia Anna nappali fonás VIII. helyezés

Tavalyi végzőseink közül felnőtt kategóriában az alábbi eredmények születtek:
• Szakálos Fanni nappali felnőtt fonás II. helyezés
Férfi Full Fashion III. helyezett
Férfi trend hajvágás III. helyezett
• Gönczi Orsolya nappali felnőtt fonás I. helyezés
Hajtetoválás II. helyezés
Egy versenyre való felkészülés sok munkával és lemondással jár.
A kívülállók gyakran nem is sejtik, hogy a felkészülések folyamán
mennyi kudarc után születik meg egy szép frizura, hányszor kell a
szakoktatónak elmondania, hogy nem szabad feladni, le kell törölni
a sikertelenség könnyeit és újra kell kezdeni a munkát.
Köszönjük szakoktatóinknak a lelkesítést, a türelmet és azt a hitet,
küzdeni akarást, amire megtanítottak bennünket!
A csapat nevében: Malomsoki Naomi 11.R osztály

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS KÖZÉPISKOLÁNKBAN
Ünnepi hangulatban tisztelegtünk hőseink előtt ezen a tavaszi reggelen. Gyányi Mariann tanárnő és a drámakör tagjai megidézték a
forradalom szellemét. Néma csendben követtük végig a múlt megrázó eseményeit, meghatottan énekeltük a Himnuszt és a Szózatot.
Az aula díszítéséről most is, mint mindig Pappné Nagy Katalin és
a Diákönkormányzat tagjai gondoskodtak.
Köszönjük a műsort, a meghittséget tanárainknak és diáktársainknak.
A középiskola 1/13. évfolyam fodrász tanulói

PÉNZ7 ISKOLÁNKBAN
Sikeresen telt el a 2017. március 6-a és a március 10-e között megrendezett „pénz7” témahét, amely először került megrendezésre középiskolánkban. A téma az „okos bankolás” volt, melynek keretében
a tanulók a készpénz és a bankkártyás fizetés előnyeit és hátrányait
gyűjtötték össze. A diákok érvelhettek mind a készpénzes, mind a
bankkártyás fizetés előnyei és hátrányai mellett, amely befolyásolta azt a véleményt, hogy egy középiskolásnak legyen e saját bankszámlája, bankkártyája. A résztvevők megismerkedtek a betéti- és a
hitelkártyák közötti különbségekkel, felhívva a figyelmet az egyes
bankok által kínált feltételekre.
A tapasztalatok alapján jövőre ismét szeretnénk regisztrálni iskolánkat a témahétre pénzügyi témában is.

Túl a 2016/2017-es tanév első szintvizsgáján
2017. március 20-án adtak számot gyakorlati tudásukról a kilencedik évfolyamos számítógép-szerelő, karbantartó tanulóink.
A gyakorlati szintvizsgán a diákoknak két összetett feladatot kellett
megoldaniuk 190 perc alatt. Az első feladatban számítógép összeszerelését, működésének ellenőrzését kellett elvégezni, melyre 100
perc állt rendelkezésre. A második feladatként az elkészült számítógépre operációs rendszert kellett telepíteni és annak működését tesztelni. A vizsga végén az elvégzett tevékenységekről dokumentációk
állítottak ki a tanulók.
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
A szintvizsgát követően mind a hét vizsgázó megkapta szintvizsga-bizonyítványát, mely feltétele a külső gyakorlati képzésnek.
Gratulálunk tanulóinknak és köszönjük a felkészítő pedagógus
munkáját!
Földi Zoltán

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS
ÁPOLÓ SZINTVIZSGA
Március 22-én tíz tanulónk mutatta be elsősegély-nyújtási és szakmai ismereteit, készségeit a szociális gondozó és ápoló szakmában
Dolozim Emese elnök asszony és Kis Jánosné szakoktató vizsgabizottságában.
A diákok a gyakorlati feladatok mellett a vizsgán szép szóbeli feleleteket adtak és írásbeli feladatlapot is töltöttek ki. Újraélesztés,
égések, törés, félrenyelés-fulladás ellátása szerepelt a gyakorlati teendők között, míg írásban a mai népbetegségek, ápolási-betegellátási
teendők leírása szerepelt a megoldandó feladatok között.
A tanulók a vizsgához méltó komolysággal álltak, a baleset- és
munkavédelmi előírásoknak megfelelő öltözetben és eszközöket
használva teljesítették a követelményeket. Mindannyian igyekeztek
tudásuk legjavát adni, hiszen a sikeres szintvizsgát követően lehetőségük nyílik tanulószerződés megkötésével külső gyakorlati helyeken, már „élesben”, valós helyzetekben is alkalmazni ismereteiket,
bővíteni tudásukat.
A szorgalmas felkészülés, az igyekvő hozzáállás meghozta méltó
eredményét, a vizsga átlaga: 4,6 lett. Köszönjük a felkészítő pedagógusok lelkiismeretes munkáját, a felsőbb éves szocgondozó diákok
segítségét a vizsga lebonyolításakor.
Tóth Erika, iskolai képviselő

VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BEÍRATKOZÁS
A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola művészeti tanszakaira való beíratására
az alábbi időpontokban kerül sor.
2017. április 20-án (csütörtök) 8:00-18:00
2017. április 21-én (péntek) 8:00-18:00
A beíratás helye:
Az iskola titkársága
(Vörösmarty u. 4-6. I. emelet)
Választható tanszakaink:
Klasszikus zene: Trombita, Hegedű, Zongora
Népzene: Furulya, Citera
Szín- és bábművészet: Színjáték
Táncművészet: Néptánc, Társastánc
Képző-és iparművészet: Grafika és festészet
Minden kedves jelenlegi és leendő növendékünk
szüleit valamint az érdeklődőket szeretettel várjuk!

HEGESZTŐ SZINTVIZSGA

ANYÁK NAPJÁRA

2017.03.24-én a 9. évfolyamos tanulóink adtak számot eddig
megszerzett tudásukról. A vizsga három részből állt. Egy adott méretű lemezfedelet kellett elkészíteni, majd két lemezt két oldalról
tompavarrattal összehegeszteni és végül egy elsősegély nyújtási feladatot szóbeli felelettel megoldani. A tanulók lelkesen fogtak hozzá a munkákhoz. Mindenki szintidőn belül végzett a feladatokkal.
A kézi fémmegmunkálási tevékenységnél tapasztalható volt a kéziszerszámok használatának hiányossága, a kapkodás, pontatlanság.
A hegesztési feladat aránylag szépen sikerült. Egy tanuló nem érte
el a szintet, ezért neki javító vizsgát kell tennie. A vizsga átlaga: 3,7
lett, ami jónak mondható.

„Van valaki, aki hozzád mindig szelíd, gyengéd,
Ha mindenki ellened van, akkor is megvéd.
Nem mondja, hogy nincs ideje, nem mondja, hogy fáradt,
Amíg el nem nyom az álom, vigyázza az ágyad.
Az ő szava mindig csendes és szeretetteljes,
Soha nem kiabál veled, és mindig türelmes.”

Váradi Tibor, szakoktató

/Az Égi Édesanya/

BEÍRATÁS A SZÜGYI DÁNIEL REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA
2017. április 20-21-én, 8-tól-18 óráig.
Helyszín: Vörösmarty u. 2.
Szükséges iratok:
- személyi igazolvány,
- lakcímkártya,
- születési anyakönyvi kivonat
- NEK adatlap (diákigazolványhoz, az Okmányiroda állítja ki)
- szakértői vélemények
Szeretetettel várunk minden leendő első osztályos gyermeket!
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VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK HÍREI
A Versmondó verseny 2017. március 22-én került megrendezésre az alsó tagozaton. (Szervezők: Berta Anikó,
Csekőné Kovács Emma, Vargáné Orvos Judit).
Több mint 40 tanuló mondott verset. A legszebben szavaló gyerekeket jutalmazta a zsűri.
1. osztály
I. Olasz Lilien
I. Bogya Zétény
II. Tóth Sára
III. Giricz Gergő

1.b
1.a
1.a
1.b

(Vargáné Orvos Judit)
(Berta Anikó)
(Berta Anikó)
(Vargáné Orvos Judit)

2. osztály
I. Kárpáti Zalán
II. Salánki Bori
III. Bakó Boglárka
III. Szujó Kinga

2.b
2.c
2.a
2.a

(Szabóné Szilágyi Edit)
(Tóbiás Gáborné)
(Laskai Tiborné)
(Laskai Tiborné)

3. osztály
I. Otrok Patrícia Alíz 3.a
II. Szatmári Szabolcs 3.a
III. Valach Viktor Kornél 3.b

(Kovácsné Mándoki Katalin)
(Kovácsné Mándoki Katalin)
(Kárpáti Zoltán)

ÉJSZAKA AZ ISKOLÁBAN
2017. március 31-én érdekes programon vettünk részt.
Izgatottan vártuk már ezt a rendezvényt, hiszen ilyen nem
volt még ezelőtt. Vajon mit találtak ki megint a tanárok?
44 gyerek gyűlt össze ezen a napon, hogy szembenézzen a
szellemekkel, és megcáfolja az öregek állítását erről a helyről. Rengeteg programon vehettünk részt, amelyeket bármilyen sorrendben kipróbálhattunk. Mi így töltöttük az estét:
Elsőnek bemelegítettünk kosárlabdával és pingponglabdával - foszforeszkálásuknak hála - a sötétben is remek
élményt nyújtottak. Később palacsintát sütöttünk, amiből
néha császármorzsa lett. Kutattunk, hogy ki ölte meg Mr.
Black-et, a könyvtárban improvizációs játékban vehettünk
részt, majd éneklésre is sor került. A táncolás sem maradhatott ki az éjszakából. Ezután sétáltunk egyet a városban,
amit egy-két csoportjáték követett. Két órakor filmnézéssel
egybekötött takarodó lett volna a tornateremben. Hajnali 4
óra tájt mi következtünk a szabadulószobában, ahonnan 34
perc alatt jutottunk ki, ezzel mi voltunk a leggyorsabbak.
Nem csak mi nem aludtunk, hanem a felnőttek sem.
Reggelre az egynegyedünk változott szellemmé, ezzel
fölényben maradt az emberiség. A reggeli után kicsit fáradtan, de annál vidámabban ment haza mindenki.

4. osztály
I. Belanka Bianka Boglárka 4.a (Lengyelné Czákler Szilvia)
II. Bacskai Enid
4.b
(Ernyesné Vass Róza)
III. Hermeczi Laura 4.b
(Ernyesné Vass Róza)

Gratulálunk! Köszönjük a versenyzők, a felkészítő tanítók, és a lelkes zsűritagok munkáját.
Szintén ezen a napon jöttek el hozzánk, vendégségbe a
Körösladányi úti iskolába a leendő iskolások és szüleik.
Megtekinthették iskolatelepeinket, „bekukucskálhattak” iskolai életünkbe, szokásainkba, munkánkba. Másnap
a Vass – telepen vártuk őket. Örülünk, hogy ilyen sokan
megtiszteltek bennünket.
Szórakoztató, élményekben gazdag délutánokat töltöttünk együtt a gyerekekkel.
Nagyon jól éreztük magunkat a Művészeti Iskola bemutatkozó, kedvcsináló előadásán is. Reméljük a gyerekek
közül sokan kedvet kaptak a művészeti képzés foglalkozásaihoz! Köszönjük!
Április elején az alsó tagozatos gyerekekkel színházban
jártunk Békéscsabán. Az Állat(i) mese című fergeteges,
látványos előadást tekintettük meg.
Nagyon sok 3-4. osztályos csapat dolgozik a Kazinczy
levelezős verseny és a Kalandos verseny feladatain. Készülünk a megyei, területi mesemondó versenyekre.
Örömmel veszünk részt a múzeum tavaszi hagyományőrző kézműves foglalkozásain is. Köszönjük a múzeum dolgozóinak és a múzeumbarátok köre tagjainak.
Tóbiás Gáborné munkaközösség vezető

Egy dolog bánt minket a programmal kapcsolatban: jövőre már nem vehetünk részt benne. Ezért szerintem minden résztvevő nyolcadikos nevében mondhatjuk, hogy nagyon köszönjük a tanároknak ezt a lehetőséget az utolsó
általános iskolai évünkben.
Juhász Evelin 8.a, Szabó Hanna 8.b

TISZTELT LAKOSSÁG!
Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy adójuk
1%-át a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítványnak adományozzák.
Az alapítvány adószáma: 18379008-1-04
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
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Az Alapítvány Kuratóriuma

NAGY SIKERREL ZÁRULT A XVII. MŰVÉSZETI BÁL!
2017. március 11-én, 17. alkalommal rendezte meg Művészeti
Bálját a Dévaványai Kulturális és
Művészetoktatási Alapítvány.
Minden évben érezhetjük a lakosság szeretetét, de az idén újra
megtapasztalhattuk, hogy milyen
sokan tartják fontosnak munkánkat.
A város lakói jó szívvel támogatják
a művészetoktatásban résztvevő
gyermekeket.
Művészeti iskolánk helyzete
megváltozott az elmúlt években. A
művelődési házból 17 év után elköltöztünk a Ványai Ambrus Általános
Iskolába. Nosztalgiával és sok szeretettel gondolunk vissza az ott eltöltött tartalmas évekre! Sok szép emlékünk fűződik azokhoz
a falakhoz, termekhez, színpadhoz, udvarhoz, fákhoz.
A változások ellenére viszont van, ami nem változott! Az
elhivatottság! Minden nehézség ellenére igyekszünk továbbra is a dévaványai és ecsegfalvi gyermekek művészeti
neveléséhez hozzájárulni. A tantestületünk tudja és vallja,
hogy egy ember személyiségének kifejlődésében a művészeti nevelés kulcsszerepet játszik. Az a képesség, amelyet
a gyermek a művészeti képzésben elsajátít, élete minden
területére kihatással van. Fejlődik gondolkodása és világlátása. Figyeljünk rájuk, szeressük őket, minden zivataros
helyzetben, mert a gyermekkor örökre meghatározó marad.
A költő ezt gyönyörűen megfogalmazta:
Pósa Lajos: Szeresd a gyermeket!
„Szeresd a gyermeket! A gyermek fénysugár! Közöttünk itt alant mindig ragyogva jár! Mikor szomorkodol: szemed közé nevet! Ha bűnre bűn nyom is: ő akkor
is szeret! Szívednek mélyiből kicsalja a borút. Fejedre
rózsából fon koszorút! Ne érje gond soha, ki rád hajnalt
derít! Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”

Mindazok, akik elfogadták meghívásunkat, azok a támogatók, akik kisebb nagyobb, valamint igen nagyvonalú
tombola felajánlásokkal és jelentős összegek befizetésével
támogatják ügyünket, azok nem vártak egy majdani pillanatra, hanem most tettek valami nagyot a gyermekekért.

Az alapítványi bálból befolyó összeget a művészeti képzésben résztvevő gyermekre fordítjuk. Van, akinek részben, vagy teljesen átvállaljuk az éves tandíját. A művészeti
csoportok tárgyi feltételeit ebből pótoljuk. Kifizetjük a versenyekkel járó költségeket. Az állami normatíva mindezt
nem teszi lehetővé. Az alapítvány segítsége nélkül számos
szerény anyagi körülmények között élő tehetséges gyermek nem juthatna hozzá a művészeti képzéshez.
A Művészetoktatási Alapítvány munkatársai nevében tisztelettel és szeretetteljes szívvel KÖSZÖNJÜK!
Alapítványunkat támogatták:
Adamecz István
Bak Krisztián
Balogh Ágnes
Balogh Gyula
Bán László
Bedő Richárd
Bereczkiné Szalai Judit
Berényi Margit
Boda Ferencné
Bogyáné Berényi Erika
Borbíró Mihályné
Botosné Mile Edit
Csaba Ignác
Csatári Teréz
Csontos Róbert
Divat Zóna üzlet Gyomaendrőd
Dr. Molnár Edina
Erdei Attila
Fazekas Gyuláné
Fejedelmi Cukrászda
Feke-Tóth Ildikó
Frézia Virágbolt
Furka Lászlóné
GIGI Kozmetika Gyomaendrőd
Hagyományőrző Nők Egyesülete
Hajdu Sándor
Hegedűs József Gyomaendrőd
Hétszínvirág Óvodai Alapítvány
Horváthné Balogh Éva
Hőgye Anita
ifj. Balogh Gyula
Ignáczné Mészáros Éva
Illin Andrea
Illin József
Jónás Tibor
Kecse Tibor
Kiss Attila
Kissné Varga Teréz
Koktél Divat
Korall Zöldséges
Kovács Ferencné
KUCKÓ üzlet
Ladányi Cukrászda
Laskai Ferenc
Laskai Tiborné
Laskainé Kiss Alexandra
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Erdeiné Mucsi Márta

Lengyelné Czákler Szilvia
Lovász Judit
Made In Papp Sport & Qutlet üzlet
Magyarné Adamik Mariann
MANÓ-Market üzlet
Margó Virágbolt Gyomaendrőd
Menta Divat
Mile Lajos
Mile Magdolna
Molnár Tünde
Művelődési Ház dolgozói
Nagy és Társai Bt.
Nagy Szilvia
Németi József
Nyuzó Marietta
Nyuzóné Korán Tünde
Nyuzóné Szabó Edit
Papp Endréné
Papp Kertészet
Papp Lajos
Pihurik Katalin
Purgel Mihályné
Rudokász Tamás
Sanci Hami Büfé
Sárkányné Antal Anna
SIKÉR Üzlet Gyomaendrőd
Szabó Csilla
Szabó György Attiláné
Szabó Lajos
Szabóné Szilágyi Edit
Szalai Erika
Szarka Ferenc
Takács Nóra
Tánczos László
TANDI Divatház Gyomaendrőd
Telepolc Üzlet
Tomasovszki Botond
Tóth Annamária
Tóth Ildikó
Tóthné Bere Mária
Ugrai Csilla
Urbanovich Andrásné
Valánszki Miklós Róbert
Ványai Ambrus Általános Iskola
Diákjainak Jövőjéért Alapítvány
Váradiné Csatári Mária
Zora ékszer

EMLÉK ÉV
DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK 105.
ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA

A hónap dokumentuma - Április

Mint az mindenki előtt ismert, Bereczki Imre a múltbéli dolgok lelkes kutatója
volt. Már 23 évesen összeállította Dévaványa történetét, a kiadatlan kézirat 82 év
távlatából is megállná a helyét. Személyes
és levélbeni megkeresések alapján végezte kutatásait, így talált rá Szügyi Gyulánéra. A ványaiak számára a vezetéknév már
ismerősen cseng, Szügyi Dániel neves református lelkésze volt városunknak, aki a
templom, a város és az egyházközség történetét maga is összeállította. Írásai ma is
fontos forrásaink. A hölgy a Keszthelyen
lakó menye volt, aki igen megörült Tanár
Úr megkeresésének. Ugyanis célja volt
Tanár Úrnak egy családtörténetet összeállítani, ehhez pedig értékes információkat
is kapott. És egy eredeti Szügyi-kéziratot,
az új harangok avatásakor mondott beszédét 1924-ből. A köszönő válaszlevélnek a
tartalmából adunk most közre részleteket
javított helyesírással, tisztelegve városunk egykori híres lelkésze előtt:
„Szügyi Gyuláné úrhölgynek, Keszthely.
Kedves Asszonyom!
Átnéztem megtisztelő küldeményét. Mit
írjak érzelmeimről, amiket nem lehet leírni? (…) … egy gyönyörű napos délelőttön
ott állottam mint kis óvodás a református
templom feljárójának a lépcsőjén, ahova
a »tekintetes asszony« – az óvónő – elvitt
bennünket, hogy lássuk a nemzetiszín szalagokkal feldíszített harangokat, amiket
akkor vittek el a háborúba. (…) Aztán magam is ott voltam a vizsgán a templomban, mint kis elemista. Néha a nagytiszteletű úr vizsgáztatott, pl. negyedik elemista
koromban, máskor a káplánját küldte.
(…)
Ezeket a sorokat azon az intarziás eperfaszéken írom, amit ő (Bereczki Imre
nagyapja – Sz. Á.) készített nádfedeles
tanyájában. Ott van tőlem pár méterre a
citera, amit szintén ő alkotott ezelőtt több,
mint száz évvel. Itt van a raktáramban a
Hármas História-töredék, amit ő vásárolt,
s amit kölcsönkértek a hozzá hasonló korú
barátok. Ezek is mutatják, hogy művelődő, a műveltséget megbecsülő ember volt.

A Tőkerészi Olvasókör többszörös elnöke,
a földműves társadalom megbecsült tagja
volt. Mindezekből én nem kaptam akkor
semmit, de tudom, hogy felismerte Szügyi
Dániel, akit viszont az ő halála után közelebbről ismertem, mint a mai emberek
legtöbbje.
(…)
… ott voltam azon hószállingózásos
vasárnap délelőttön, amikor felhúzták a
toronyba az új harangokat. Emlékszem
Szügyi Dániel prédikációjára, amit akkor
mondott. Többször elismételte: »Harangok, szóljatok!« S este, mikor megszólaltak az új harangok, kinyitottuk a konyhaajtót, s úgy hallgattuk a Lénárt-harang
meg a másik szavát. Ekkor már édesapám
volt Szügyi Dániel presbitere.
Akkor is ott voltam a templomban, Amikor Szügyi Dániel elköszönt a dévaványai
hívektől. Kijött a templomból a gyülekezet, s az idős emberek megállottak a keleti
ajtóban, ahol ő távozott két káplánja kíséretében, azzal kezet fogtak vele: »Isten
áldja meg, Nagytiszteletű Úr!« - »Az Isten
áldja meg magukat! Isten áldja meg!«,
köszönt a búcsúzó lelkipásztor, s sorba
kezet fogott, aki csak a közelébe férkőzött.
Ekkor már hatodikos gimnazista voltam.
Igen megragadta a figyelmemet, hogy a
nála is öregebbekhez megkapó frissességgel lépett oda, s megrázta a kezüket.
Úgy emlékszem, mintha törölgette volna
a szemeit.
(…)
Öt évvel Dévaványáról történt távozása után én folytattam azt a munkát, amit
ő abbahagyott. A községháza padlására
felhordott régi iratokból válogattam ki az
értékesebbeket. Bejártam a parókiára is,
hogy az általam rendezett levéltárat felhasználjam szakdolgozatomban. Szinte
együtt éltem e munkában Szügyi Dániellel.
(…)
… megrázó érzés fogott el Szügyi Dánielnek a harangok felavatása alkalmával elmondott beszédének olvastakor.
Megszoktam a mai világban a cinizmust.
Nem egykönnyen sírok. De most zokog-

Dévaványai Hírlap - 20. oldal

nom kellett. Ott voltam az elvitelkor, a
visszajövetelkor, s őrzöm az első háborús
halottak dévaványai szobrának azt a fényképét, ami a községháza tanácstermében
volt, s a padlóról szedtem fel, bakanccsal
összetaposták, késsel összehasogatták…
(…) S ezt a szobrot vagy tíz évvel ezelőtt
el akarták távolítani, összetörni… De itt
már felemelték szavukat a háborút járt veteránok… Nekem is van (…) egy nyomós
okom, hogy emléküket kegyelettel őrizzem: ott van a szobor talapzatán nagynéném férjének, Kónya Imrének a neve,
aki (…) végrendeletet tett, amelyben kis
földje egy részét rám testálta. Ugyanan�nyit, mint a feleségére. S abból a pénzből
vásároltam ezt az írógépet, amin e sorokat
írom, mit 1955-ben e földért kaptam.
(…)
A küldeményért még egyszer köszönetet
mondok, s jó egészséget kívánva szeretettel üdvözli: Bereczki Imre.
Dévaványa, 1980. augusztus 24.”
Nem csak tisztelgés ez. Hanem megrázó bepillantás is egy ember legbelső
gondolataiba. Hogyan éli meg valaki a
történelem, vagy egy kisebb közösség
nagy eseményeit, s 56 év távlatából egyszer csak a kezébe akad egy olyan dokumentum, ami visszarepíti őt szépiatónusú
gyermekkorába. Megrohanják az emlékek, és egyszerre csak mindent meg akar
köszönni annak, aki ezeket a fájdalmasan
szép pillanatokat előhozta. Pár darab ócska papírral…
Szalay Ágnes
történész

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

Adószám: 18385711-1-04
Kuratórium

HAMAROSAN MÚZEUMKERTI EST!
2017. május 26-án kerül
megrendezésre a

Múzeumkerti est!
Fellépnek
a „ványai apróságok”, aztán
vendéglátással és zenével várjuk
kedves vendégeinket!
Részletes program
a hírlap következő számában
lesz olvasható.

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 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 Ftba kerül (melyet a szűrés helyszínén
kell fizetni) és háziorvosi beutaló
szükséges.
A vizsgálathoz szükséges iratok:
személyi igazolvány, lakcímkártya,
TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik
korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük,
azt is hozza magával!
Szűrési napok: kedd, szerda és
péntek.
Aki
egyénileg
szeretne
eljutni a szűrésre, információt a
06-66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál lehet
jelentkezni személyesen, Hősök tere
1. (volt polgármesteri iroda) vagy a
06-66/483-100-as telefonszámon a
129-es melléken.
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SAKK
KÖRÖS KUPA, MEGYEI CSAPATBAJNOKSÁG
Az utolsó forduló előtt 2,5 pont előnnyel álltunk a második
helyen. Orosházán játszottuk a bajnokság befejező mérkőzését a
minket üldöző hazai csapattal. A célunk három pont megszerzése
volt, amivel megtarthattuk volna ezüstérmes pozíciónkat. Végül
nagyon jó játékkal a tervezett pont dupláját sikerült begyűjteni.
2		Orosháza - Szarvas-Dévaványa
0		Kunos Zoltán - Fekete Albert
0		Mónus Zoltán - Fekete Ágnes
0		Tamási Zoltán - Bárdos István
1		Váczi Sándor - dr. Mótyán Pál
0		Orovecz Mátyás - Jansik András
1		Hatos István - Szigeti Pál
0		Schneider György - Balatoni György
0		Bácsi Kristóf - Rácz Imre
A bajnokság végeredménye:
1. Csaba Honvéd SK
2. Szarvas-Dévaványa
3. Orosházi SE

6
1
1
1
0
1
0
1
1

25
24,5
18

4. Békésszentandrás
5. Békési TE
6. Gyulai SE

18
18
14

XI.CSABAGYÖNGYE NEMZETKÖZI
IFJÚSÁGI VERSENY, BÉKÉSCSABA
A nyolcvanhat fős mezőnyben szakosztályunkat hat versenyző képviselte . A várakozásnak megfelelően a legjobb eredményt
Fekete Ágnes érte el, aki a legnagyobbak közt első helyezést ért el.
Helyezéseink:
I. Korcsoport lány
9. Majláth Anna
I. Korcsoport fiú
17. Fehér Bence
19. Dékány Attila

II. Korcsoport lány
8. Balogh Eszter
II.Korcsoport fiú
20. Fehér Miklós
V. Korcsoport lány
1. Fekete Ágnes
Fekete Albert

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS ÉS JAVÍTÁS EGY KÜLÖNLEGES ESZKÖZZEL
„S mily remekmű az ember! Mily nemes az értelme! Mily határtalanok tehetségei! Alakja, mozdulata mily kifejező és bámulatos!” – fogalmazott William Shakespeare. S valóban, az emberi test kétségtelenül az egyik legzseniálisabb konstrukció.
Azonban, mint a legtöbb rendszer, szervezetünk működése is
olykor-olykor „meghibásodhat”. S nem csak a különböző kórokozók, vírusok, baktériumok által. Egy óvatlan mozdulat, sportolás
közben, a munkahelyen vagy akár otthon, súlyos és fájdalmas sérüléseket képes okozni a szervezet vázát, tónusát, mozgását biztosító csontozat, izomzat vagy a hozzájuk kapcsolódó szalagok, ízületek területén. A legtöbb ember számára nem ismeretlenek ezek
a balesetek, állapotok és a nyomukban járó kínzó fájdalmak, duzzanatok, amelyek rendkívüli mértékben rontják az életminőséget.
Ezekben az esetekben – amennyiben műtéti beavatkozásra
nincs szükség – a megoldás a leghagyományosabb módszerekben rejlik, mint a végtagok felkötése, jegelése, pihentetése, ös�szefoglalva tehát, a sérült területen, az izmok, szalagok tehermentesítése.
A tehermentesítés kapcsán, ma már hazánkban is egyre inkább
elterjedt a Kinesiológiai (Kinesio) Tape [ejtsd: kinezio tép] használata, mint önállóan és a mozgás szervrendszer problémáinak
kiegészítő kezelésére szolgáló terápiás módszer.
A Kinesio Tape alkalmazása régóta közkedvelt külföldön,
mind a sérülések megelőzés, mind pedig azok kezelése területén. Az Egyesült Államokban már évek óta alkalmazzák a Tape
technikákat a trénerek az ízületek stabilitásának biztosítása és
megóvása érdekében.
De mire is jó pontosan ez a technika és hogyan működik?
A Kinesio Tape segítséget nyújthat: akut, illetve krónikus
izom- és ízületi sérülések, ödémák, duzzanatok, részleges vagy
teljes szakadások, ficamok, húzódások, zúzódások, rándulások,
hegek, véraláfutások, rossz-, illetve rendellenes tartásból származó problémák kapcsán, vagy a legjellemzőbb mozgásszervi
panaszok esetén (pl.: derék-, vállfájdalom).
A Kinesio Tape hatékonysága tulajdonképpen egyszerűségéből
fakad, hiszen nem valami újdonságot teremt, hanem csupán egy

több millió év alatt kifejlesztett, jól működő gyógymódra épül.
Ez pedig az ember szervezetének öngyógyító mechanizmusa.
Amikor dr. Kenzo Kaise, az 1970-es években kifejlesztette a Kinesiológiai Tape technikát, célja mindössze az volt, hogy egy olyan
módszert találjon, amely a szervezet öngyógyító folyamatait támogatja, még azután is, hogy a betegek elhagyták a klinika területét.
A módszer hatékonysága, kettős működésében rejlik. A felhelyezett Tape hatására – amely tulajdonképpen egy speciális,
rugalmas ragasztószalag – egyrészt a bőr és az alsóbb szövetek
fellazulnak, ezáltal a vérkeringés és a nyirokfolyadék áramlása
javul, elősegítve a regenerálódást és a fájdalom receptorokra
gyakorolt nyomás csökkentését.
Másrészt pedig – akár egy végtag rögzítő hám –, a Tape leveszi
a terhelést a sérült területről, stabilizálja az izmokat, szalagokat,
ízületeket, illetve csökkenti a görcsök és gyulladások bekövetkezését. Éppen ezért több tudományos kísérletben alkalmazták
hatékonyan a specifikus, krónikus derékfájdalmakkal küzdő személyeknél, illetve stroke (szélütés) által sújtott betegek mozgásának javítása kapcsán.
A Kinesio Tape „másik nagy előnye, hogy alkalmazható más
terápiás kezelés mellett is, mint például: krioterápia (hidegterápia), hidroterápia, elektro- és manuálterápia vagy az akupunktúra.” - fogalmazta meg tanulmányában Marcin Kubacki és mtsai.
Sokoldalúsága ellenére természetesen a Kinesiológiai Tape
alkalmazásának is vannak korlátai, illetve kontraindikációi. Bizonyos sérülések kapcsán elkerülhetetlen a szakszerű műtéti beavatkozás vagy a gyógyszeres terápia. És néhány esetben nem
is javasolt a Tape alkalmazása, például: égett bőrfelület (kémiai
anyagoktól, naptól vagy szoláriumtól), nyílt seb területén, idős,
vékony, szakadásra, sérülésre hajlamos bőrnél, trombózis veszély
esetén, daganatos megbetegedések esetén, inzulin injekció használatának a helyén (cukorbetegeknél), a terhesség első három hónapjában, illetve gyulladásos fertőzésekben szenvedőknél, vagy
a Tape használata során fellépő allergiás reakciók esetén.
Erdősné Cmarkó Ilona (gyógymasszőr, kinesio-tape terapeuta)
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LABDARÚGÁS
Március elején megérkezett a Dévaványai
Labdarúgó Szakosztály 17+1 fős kisbusza,
amire TAO-n keresztül pályáztak.

FELNŐTT
2017. március 4. szombat 10:00 (Felnőtt)
Edzőmérkőzés.
Köröstarcsa KSK - Dévaványai SE
1 - 2 (0 - 2)
Góllövők: Szivák L. 56’, ill: Tóth Misi 7’, Gubucz V. 14’.
Dévaványai SE: 97 Szász D.,- 13 Szalai B., 6
Tóth Misi, 11 Marton L., 7 Petneházi S., - 14 Somogyi T., 8 Adamecz I., 16 Gubucz V. (2 Séllei D.
55’), - Barna T. (17 Horváth B. 65’), 9 Kéki Cs.,
10 Ernyes R. Edző: Kovács Gyula.
2017. március 11. szombat 16:30
BAJNOKI RAJT!
Orosházi Rákóczi Vasas SE - Dévaványai SE
4 - 2 (1 - 2)
150 néző. Játékvezető: Benyovszki Zoltán.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B.,
6 Tóth Mihály, 19 Marton L., 7 Petneházi S.
(20 Papp K. 56’), - 3 Kálai B., - 9 Kéki Cs., 8
Adamecz I., 14 Somogyi T., 21 Barna T., - 10 Ernyes R. (17 Horváth B. 83’). Cserék: 1 Sági B., 11
Pálfi J. Edző: Kovács Gyula.
Góllövők: Simon R. 42’, 78’, 87’, Szabó N.
50’, ill: Ernyes R. 15’, 22’.
Jók: Simon R. (a mezőny legjobbja), Szabó N.,
Bozsóki D., Dudás P, Tóth K, ill: Szász D., Szalai
B., Tóth Misi, Barna T., Ernyes R.
Edző: Amit elterveztünk bejött. Vezettünk
2:0-ra, a végén pedig úgy gondolom, hogy fejben
elfáradtunk, amit a hazai csapat könyörtelenül kihasznált.
2017. március 19. vasárnap 15:00
ENDRŐDI FOCIPÁLYÁN !
Dévaványai SE - Körösladányi MSK
1 - 1 (1 - 0)
250 néző. Játékvezető: Hanyecz Bence.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B.,
6 Tóth Misi, 19 Marton L., 18 Ungi A., - 3 Kálai
B., -, 21 Barna T., 14 Somogyi T., 8 Adamecz
I., 9 Kéki Cs., - 10 Ernyes R. (16 Gubucz V.
64’), Cserék: 1 Sági B., 11 Pálfi J., Edző: Kovács Gyula.
Góllövők: Kéki Cs. (11-es) 44’, ill: Papp Zs. 84’.
Jók: Az egész csapat, ill: Borbély Z.,
Zsömbörgi M., Papp Zs.
Edző: Sikerült egy megnyert mérkőzést döntetlenre hozni, ennyi helyzetet nem lehetett büntetlenül kihagyni. Köszönjük a sok szurkolónak
aki elkísért bennünket.
2017. március 26. vasárnap 16:00
ENDRŐDI FOCIPÁLYÁN!
Dévaványai SE - Vésztői SE 1 - 2 (1 - 1)

120 néző. Játékvezető: Mezei Máté.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 6
Tóth Misi, 19 Marton L., 18 Ungi A., - 3 Kálai B.
(11 Pálfi J. 88’), - 21 Barna T. (16 Gubucz V. 58’),
14 Somogyi T. (20 Papp K. 85’), 8 Adamecz I., 9
Kéki Cs., - 10 Ernyes R., Cserék: 1 Sági B., 15
Kovács Gy,. Játékosedző: Kovács Gyula.
Góllövők: Ernyes R. 38’, ill: Pálinkás R. 25’,
Zsilinszki M. 78’.
Jók: Szász D., Szalai B., Adamecz I., Ernyes
R., Tóth Misi, ill: Zsilinszki M., Tóth K., Rábai
R., Horváth D., Lázár T.
Edző: Nem akarom megbántani a játékvezetőket, de úgy gondolom, hogy egy mérkőzésen nem
csak egy tizenegyest kell befújni, hanem annyit
amennyi van. Egy - egynél ha berúgjuk a 11-est
megnyerjük a mérkőzést.

IFI (U19)

Jók: Az egész csapat, Papp D. (a mezőny
legjobbja).
2017. március 5. vasárnap: 10:00
Bepótolt bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U16) - Békési FC (U16)
5 - 2 (3 - 0)
Góllövők: Fekete M. 42’, Szabó B. 63’, ill:
Juhász P. 21’, 57’, Papp D. 40’, Szabó M. 23’,
Katona I. 53’.
2017. március 28. kedd: 17:00
Berényi Gyermek FC „A” (U16) Dévaványai SE (U16) 2 - 1 (1 - 0)
Góllövők: Nico Boss. 16’, Kovács Gy. 61’,
ill: Nagy Z. 84’.

2017. március 12. vasárnap: 13:00
Csanádapácai EFC (U19) Dévaványai SE (U19) 7 - 0 (4 - 0)

2017. április 1. szombat: 10:00
Sárréti Gyöngyhalász GYSE (U16) Dévaványai SE (U16) 5 - 3 (1 - 1)

Góllövők: Kakuszi Z. 16’, 47’, 62’, Juhász Patrik 33’, Gál S. (öngól) 35’, Kasza I. 41’, 57’.

Góllövők: Palotai S. 29’, 64’, 75’, 82’, 83’, ill:
Papp D. 31’, 76’, Kovács B. 70’.

2017. március 18. szombat: 12:00
Kondorosi TE (U19) Dévaványai SE (U19) 2 - 1 (0 - 0)

Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, látogasson el az alábbi honlapra:
www.devavanyase.gportal.hu vagy www.devavanyaise.hu

Góllövők: Varga E. 81’, Rafaj P. 84’, ill: Papp
K. 63’.
2017. március 25. szombat: 11:00
Szarvasi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)
6 - 1 (3 - 1)
Góllövők: Szappanos Á. 7’, 83’, Varga I. 12’,
Uhljar G. 15’, Pásztor M. 81’, Szebegyinszki R.
88’, ill: Juhász P. 35’.
2017. április 2. vasárnap: 13:00
Sarkadi Kinizsi LE (U19) Dévaványai SE (U19) 4 - 2 (1 - 2)
Góllövők: Farkas R. 36’, 51’, 56’, 71’, ill: Papp
V. 10’, 30’.

SERDÜLŐ (U16)
2017. március 11. szombat: 10:00
Bepótolt bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Szeghalmi FC (U16) Dévaványai SE (U16) 1 - 5 (0 - 3)
Góllövők: László L. 70’, ill: Papp D. 13’, 26’,
45’, 74’, Juhász P. 88’.

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, Nagy Gábor.

2016/2017 Megyei I. osztály A Dévaványai SE (felnőtt) következő programja
04.15./szo

Mérkőző csapatok

Kondorosi TE - Dévaványai SE

Kezdés

Busz indulás

19.

16:30

14:00

KUPA 4. forduló

04.19./szerda

Dévaványai SE - Füzesgyarmati SK (Endrődi pálya!)

17:00

15:30

20.

04.22./szo

Dévaványai SE - Füzesgyarmati SK (Endrődi pálya!)

17:00

15:00

21.

04.29./szo

Szarvasi FC - Dévaványai SE

17:00

14:30

22.

05.06./szo

Dévaványai SE - Mezőhegyesi SE (Endrődi pálya!)

17:00

15:00

Forduló

Dátum
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s!

Felhívá

Születések:
Lengyel László és dr. Nagy Éva fia Gellért Krisztián,
Czirják Csaba és Szabó Ildikó fia Csaba,
Ládi Róbert és Füzi Anita lánya Nikolett,
Bobák Zoltán és Kovács Krisztina lánya Szófia,
Moller Gyula és Kovács Éva fia Gyula,
Bere Csaba és Nagy Leila lánya Szonja.

ADÓ 1%
Rendelkezzen adójának 1%-áról a
Ladányi Mihály Könyvtár javára.

Adószámunk: 15583611-2-04
A befolyt összeget a könyvtár állományának
gyarapítására fordítjuk. Köszönjük!

Nagyméretű kanapé eladó!
Tel.: 30/511-69-72

Gyógymasszőr

Erdősné Cmarkó Ilona
06-20/402-2458
Svédmasszázs: izomlazító,
fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel,
testtekercseléssel.
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére
Porckorongsérv, gerincferdülés,
csigolyaelcsúszás, egyéb degeneratív
elváltozások, nyaki és deréktáji fájdalmak
enyhítésére, megszűntetésére; gerinc és az
izomzat nyújtására.

A hét minden napján, kora
reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel,
szeretettel várom!

Dévaványa Deák F. u. 46. sz.
alatti 2 szobás öszkomfortos
családi ház ELADÓ.
Gáz fűtés + központi fűtés.
Irányár: 4 000 000 Ft

Érd.: 06/30-397-8341

Összkomfortos
albérlet kiadó
Dévaványán.
T.: 30/880-51-46

2 SZOBA ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ,
GAZDÁLKODÁSRA ALKALMAS MELLÉKÉPÜLETEKKEL ELADÓ A KÖLESHALMI ÚTON.
IRÁNYÁR: 6M FT
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Garázzsal, gazdálkodásra alkalmas
melléképületekkel ház eladó!

Cím: Dévaványa, Barcéi u. • T.: 06-20-423-64-88

a

ihály k

Ladányi M

Dévaványa, Árpád u. 6 sz. alatti
210 m2 ház eladó (a telek 1850 m2).
Ára: 24 M Ft

Telefon: 06/30-287-67-10
3 szoba öszkomfortos családi ház
nagy nappalival ELADÓ!
Dévaványa, Deák Ferenc u. 4. sz.
Irányár: 6,8 M Ft

Érdeklődni: 06/30-272-15-79

HÁZ ELADÓ!
3 szobás összkomfortos családi ház eladó a
Szeghalmi úton, bútorozottan vagy a nélkül.
Központi fűtés: gáz és vegyes tüzelésű kazán.
Garázs és melléképületek.
Rendezett udvar és kert.
Beköltözhető: megyegyezés szerint.
Irányár: 6 000 000 Ft.

Érdeklődni: 06-70-244-71-32
Napos előnevelt
vágócsirke előjegyzését megkezdtem.

Napos és előnevelt
csirke jegyeztethető!
Érdeklődni: Csontos Zsigmond
Dévaványa, Köztársaság u. 24.

06-30/448-08-05

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

Német nyelvtanítás,

Dv., Szederkert u. 3. sz.
alatti két szoba
összkomfortos

ÉRDEKLŐDNI: 06/30-238-94-02

----HÁZ ELADÓ!----

hozza be

jük
van kér
!
Akinek
önyvtárba

korrepetálás és
nyelvvizsga felkészítés

családi ház eladó.

06-30/569-32-16

Tel.: 06-30/649-24-43
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Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

„Megpihen a dolgos jó apai szív,
Áldás és hála övezi a sírt,
Szerető férj voltál, drága édesapa,
Bánatos családodnak most az őrangyala.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Lánczi József halálának 3. évfordulójára.

„Váratlan percben az életed véget ért,
Mint vihar a rózsát a halál tépte szét.
Az élet csendesen megy tovább,
Fájó emléked elkísér bennünket egy életen át.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk Orosz Károly temetésén megjelentek, együttérzésükkel, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Szerető felesége Eszter, gyermekei, unokái,
dédunokái és menye Ildikó

A gyászoló család

§

Megemlékezés

Dr. Kiss László

„Álmodtál egy jövőt, jót és szépet,
de a halál kegyetlen volt, mindent összetépett.
Ha Rád gondolunk szemünk tele könnyel,
amíg élünk, soha nem feledünk el!
Örök az arcod, nem száll a szavad,
Minden mosolyod, a szívünkben marad!”
Tiszta szívvel emlékezünk
Papp Béla halálának 10. évfordulójára.
Szerető családja

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

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

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

2 szobás összközműves, konvektoros, 75,6 m2
fűthető alapterületű és 12,5 m2 veranda+10,5 m2
tornácos elosztású ház, 1028 négyszögöl kerttel
3 000 000 Ft-ért eladó Dévaványán, kellemes,
aszfaltozott utcában.
Családosoknak, egyedül álló gyermekeseknek
CSOK igényelhető!

Érdeklődni: 06-20-578-17-90,
06/29-367-842

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

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
A művelődési ház melletti kis épületben
(Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2017. április 21. (péntek) 17 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu
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Vagyonőröket keresünk állandó
munkára, budapesti munkaterületekre,
bejelentett munkaviszonyba,
azonnali kezdéssel.
Az utazást cégünk biztosítja háztól a
munkahelyig és vissza.

Nagy Imre autószerelő

Érd.: 06-30/337-0822

Telefon: 06/70-234-42-75

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

Dr. Zsíros István állatorvos
Eboltás • mikrochipes
megjelölés • gyógyítás

Dr. Körömi István

06/30-391-46-05

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

TÁNCZOS HÚSBOLT

állatorvos

Kutyák veszettség elleni oltását és
mikrochipes megjelölését vállalom!

Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Tel.: 06-30/518-9097

Telefon: 06/20-268-15-35

Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

Készüljön velünk a húsvétra!

Saját készítésű sonkák, kötözött sonkák,
csülkök, parasztlapockák, füstölt köröm,
széles választékban kaphatók!

Ízelítő kínálatunkból:
- Sertéshús, marhahús, birkahús
- Szárnyasok: (csirke, pulyka, kacsa)
- Pacal, velő
- Sertésszír
- Saját készítésű füstölt termékeink
- Fűszerek
- Száraztészták
- Savanyúságok, savanyú káposzta

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17.30,
Szo: 7-12, V: 7-10.

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA
2017. május 2., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak a 2017. május 2-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: Május 12.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

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.
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