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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2017. április 20. napján rend-

kívüli ülést tartott.
Első napirendi pontként módosításra került az ön-

kormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(I.29.) önkormányzati rendelet.

Második napirendi pont keretében módosították a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
4/2017.(III.1.) önkormányzati rendeletet.

Harmadik napirendi pontban döntöttek arról, hogy a 
2018. és 2019. évi villamos energia beszerzése során 
együtt kívánnak működni a Sourcing Hungary Kft-vel 
és igénybe kívánják venni a díjmentes csoportos villa-
mos energia beszerzési szolgáltatást.

Negyedik napirendként a „Mezőgazdasági bérmun-
kák 2017. évben” beszerzési eljárás eredményeként az 
AGRICOLA Dévaványa Kft. bruttó 2. 308. 479,- Ft-os 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatá-
sa mellett döntött a testület, 3 esetben, mindösszesen 
1.125.000,- Ft összegben.

A képviselő-testület 2017. április 27. napján meg-
tartotta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármester-
nek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló 
jelentések elfogadását követően első napirendként ke-
rült megtárgyalásra a temető működéséről szóló be-
számoló, amelyet egyhangúlag elfogadott a testület.

Második napirendi pontban elfogadták a 2016. évi 
ellenőrzésekről szóló tájékoztatót.

Harmadik napirendként a lakosság szociális helyze-
tének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót fogad-
ta el a testület.

Negyedik napirendi pontban elfogadásra került a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 
értékeléséről szóló beszámoló.

Ötödik napirendi pontként került elfogadásra a csa-
ládsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladat-
ellátásról szóló beszámoló.

Hatodik napirendben Dévaványa város 2017. évi 
rendezvényterve került módosításra, felvételre került 
a városi rendezvények közé a Kádár Ferenc Országos 
Népzene és Néptáncverseny.

Hetedik napirendi pontként került elfogadásra a 
Gyomaközszolg Kft. 2016. évi működéséről szóló be-
számoló.

Nyolcadik napirendi pontban az AGRICOLA Déva-
ványa Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója 
került megtárgyalásra, amelyet egyhangúlag elfoga-
dott a testület.

Kilencedik napirendként a képviselő-testület meg-
tárgyalta és elfogadta a KBC Békés Megyei Települé-
sek Fejlesztéséért Nonprofi t Kft. 2016. évi beszámo-
lóját és 2017. évi üzleti tervét.

Tizedik napirendi pontként a Sarló u. 4. szám alatti 
önkormányzati ingatlan értékesítéséről hoztak 
döntést.

Tizenegyedik napirendben a Dévaványa Széche-
nyi u. 7. szám alatti házi gyermekorvosi rendelő épü-
letenergetikai fejlesztésére irányuló pályázat benyúj-
tása mellett döntöttek.

Tizenkettedik napirendi pontban pályázati hirdet-
mény meghirdetéséről döntöttek az Eötvös József
utcai telkek értékesítésére.

Tizenharmadik napirendként elfogadásra került a 
B-H-SZ KFt. módosított társasági szerződése.

A Képviselő-testület legközelebbi ülését 2017. 
május 25. napján 1500 órai kezdettel tartja, mely-
nek napirendjei a következők:
1. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoz-

tató.
2. Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szo-

ciális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi 
működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi fel-
tételeiről. A szakmai munka eredményességének 
értékelése.

3. A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai cso-
portok számának meghatározása az DÁMK Óvoda 
Bölcsőde intézményegységében. 

4. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről.
5. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal műkö-

déséről.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.



Pályázati beszámoló

Megérkezett a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programra (TOP) benyújtott pályázataink értékelése, és 
az első körben támogatásban részesített programok listája, 
miszerint Dévaványa újabb 475 millió forint támogatásra 
jogosult. A számunkra jelenleg megítélt összegből három 
pályázat kapott zöld utat: városunk egy új, a jelenlegivel 
együtt összesen 42 férőhelyes, korszerű és minden igény-
nek megfelelő bölcsödével gazdagodhat, végre megépül-
het a piactéren a fedett piaccsarnok és megújulhat kör-
nyezete, valamint a téglagyári területen egy új, 400 nm-es 
üzemcsarnok létesülhet. Úgy gondolom, hogy mindegyik 
fejlesztés fontos előrelépés városunknak, elősegítheti fej-
lődésünket, megmaradásunkat, minden igyekezetünkkel 
azon vagyunk, hogy a fejlesztéseket a lehető legrövidebb 
idő alatt megvalósítsuk. A munkatársakkal azon dolgo-
zunk, hogy a támogatási szerződések megkötéséhez szük-
séges dokumentációk mihamarabb összeálljanak, majd az 
aláírást követően kezdődhetnek a beszerzési eljárások. A 
többi településhez képest viszonylag előrébb járunk a meg-
valósításban, hiszen a pályázatok írásakor már feltételesen 
kiválasztásra kerültek azok a tervezők, akik a munkát most 
hamarosan meg is kezdhetik. Tervek véglegesítését köve-
tően kerülhetnek kiválasztásra csak a kivitelezők és kez-
dődhet a megvalósítás látványos szakasza. Természetesen 
a következő hónapokban a pályázatok részleteiről, illetve 
a munkák előrehaladásáról folyamatosan igyekszünk tájé-
koztatni a lakosságot.

Hévíz kutak állapotáról

Sajnos nincs szerencsénk a strandfürdő kútjaival. Az el-
múlt három évben már többször is szembesülnünk kellett 
a kutakban elhelyezett szivattyúk meghibásodásának prob-
lémájával, mely eddig több mint 3,5 millió forintba került. 
2015-ben a meleg vizes kutak felújítása során a nagyobb 
hozamú kút 140 m mélységben lévő szivattyúja a kútba be-
leszakadt, melyet követően a Grundfos Hungarytól vásá-
roltunk egy speciális szivattyút. A gépezet idén április ele-
jén ismét feladta a szolgálatot, és bár a Grundfos Hungary 
a garanciális javítást elismerte, azonban a szivattyú javítá-
sáig és ismételt üzembe helyezéséig még várnunk kell. Ad-
dig azonban a strandot sajnos megnyitni nem tudjuk, ezért 
megértésüket kérjük. A kisebb teljesítményű szivattyú sem 
kevésbé problémamentes: 2016 márciusában, valamint 
idén februárban is javításra szorult. A javítási időszakban 
bérelt szivattyúval próbáljuk pótolni a vízhiányt, azonban 
már jártunk úgy is, hogy a bérelt szivattyú is tönkrement. 
Több, különböző szakemberrel is felvettük már a kapcso-
latot, hogy kiderítsük, mi okozza a gépek ilyen arányú 
tönkrementének okát, de eddig a vizsgálatok még sok ered-
ményt nem hoztak. Egyelőre csak remélni tudjuk, hogy a 
probléma hamarosan és tartósan megoldódik.

Nőgyógyászatról

A nőgyógyászi szakrendelés előreláthatólag 2017. júli-
usáig szünetelni fog, tekintettel arra, hogy a Békéscsabai 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a szakrendelés 
működési engedélyét visszavonta. Ennek előzménye, hogy 
a strandunkon már a gyomaendrődi intézmény telephelye-
ként működő szakrendelésekhez (belgyógyászat, bőrgyó-
gyászat, szemészet) hasonlóan a nőgyógyászat esetében is 
meg szeretnénk kapni a várost megillető óraszámot (fi gye-
lembe véve az összes óraszámból a Dévaványaiakra eső 
óraszámot), rendelési lehetőséget, melyet a gyomaendrő-
di képviselő-testület támogatott. További probléma, hogy 
a rendelőintézet vezetője és munkatársa munkaszerződése 
május hónapban megszűnik, mely az engedélyezési el-
járásban okoz további késedelmet. Azt szeretnénk, ha az 
előbbi átalakulások a rendelés menetében változást ne hoz-
zanak, változatlanul dr. Mike Géza szülész-nőgyógyász 
szakorvos rendeljen az engedélyek megszerzését és az el-
járás lezárását követően. Addig is dr. Mike Géza elérhető a 
+36 30/289-99-27 telefonszámon, illetve Mezőtúri Kórház 
és Rendelőintézetben (Mezőtúr, Kossuth u. 7.)

Újra lesz első osztály
a Szeghalmi úti iskolában

Úgy gondolom sokunk számára jó hír, hogy idén ismét 
lesz első osztály a Szeghalmi úti iskolai telephelyen. Az 
érintett intézménybe 18 gyermeket írattak be idén a szülők, 
így minden feltétel adott, hogy a Gyulai Tankerületi Köz-
pont engedélyezze az első osztály beindítását. A tervek sze-
rint a Körösladányi úti iskolában további két osztály, egy 
16 és egy 17 fős osztály fog szeptemberben indulni. Folya-
matosan intenzív kapcsolatot tartunk fenn a tankerülettel, 
hogy a lehető legjobb esélyeket harcoljuk ki a gyermekek 
számára, jelenleg is folyik az előkészítése több, az iskolát 
és a művészetoktatást is érintő közös projektnek.

Valánszki Róbert, polgármester

Április 14-én
szakmai napot tartott a DKEF 

Április 14-én méretéhez képest nagyszabású eseménnyel 
készült a Dévaványai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.
A nagypénteken megtartott rendezvényen többek között 
családi mozival, kiállítással, kézműves foglalkozásokkal 
várták az érdeklődőket. 

A rendezvény keretein belül adták át „Az Én Világom 
– Az Internet Világa Gyerekszemmel” elnevezésű rajz-
pályázat díjait. A felhívásra igen szép számmal érkeztek 
remekművek, nem csak a kicsiktől és nem csak dévavá-
nyai gyermekektől. A zsűrinek igen nehéz feladata volt, a 
beérkezett rajzokból 18 kiemelt pályamunkát díjaztak. Az 
oklevelet átvett diákok közül a legjobb munkát benyújtó 
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15 fő egy kirándulást is nyert a Főváros Nagycirkusz egyik 
előadására. 

A rendezvényen bemutatásra került továbbá a KEF új ki-
adványai. Az egyik a KEF munkáját, tevékenységeit fog-
lalja össze, míg a másik az internetezés veszélyeire, és ezen 
belül is főként az internetes zaklatásra kívánja felhívni a 
fi gyelmet. A kiadványt úgy igyekeztünk összeállítani, hogy 
fi gyelemfelkeltő legyen és a szülők és felnőttek részére is 
tudjon hasznos információval szolgálni. 

A rendezvény folytatásában dr. Tari Annamária pszicho-
lógus tartott egy izgalmas és érdekfeszítő előadást a gene-
rációk közötti digitális szakadékról és a mai kor gyermeke-
keit veszélyeztető internetezési szokásokról. Az előadásra 
főként szülőket és pedagógusokat vártak, akik rengeteg 
érdekes, ugyanakkor ijesztő tényt is halhattak. A doktor-
nő előadásában kiemelte a szenvedélybetegségek és az in-
ternet közötti összefüggést is, hiszen egy ártatlannak tűnő 

„posztolás” során is az agyunk pont azon része aktiváló-
dik, amely a szenvedélybetegségekért is felel. A tanulsá-
gos előadásban szó volt a generációk különböző interne-
tezési szokásairól – amíg a 30 és 40 éves generációknak 
az internet és a telefon csak egy eszköz, addig az ennél 
fi atalabb generációknak az internet maga egy élettér, mely 
jelentősen befolyásolja és hatással van offl ine életükre is. 
Az előadás sajátja volt, hogy jelenlévők közül sokan úgy 
érezhették mintha csak nekik szóltak volna az elmondot-
tak. Egy olyan nagyszerű előadáson vehettünk részt, amely 
mindenkiben megmozgatott valamit, és amelynek még so-
káig hatása alatt lehettünk.

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma tá-
mogatásának és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi-
vatal közreműködésének köszönhetően valósult meg!

Mile Lajos
elnök
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pályázatot kiíró szerv megnevezése, 
székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete, 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1.

Pályázat célja: Dévaványa Város Ön-
kormányzat tulajdonát képező belterü-
leti ingatlanok értékesítése egyfordu-
lós pályázat útján.

Pályázat tárgya: a Dévaványa, Eöt-
vös József utcán lévő 5 db önkormány-
zati tulajdonú belterületi ingatlan érté-
kesítése.

Ajánlat benyújtásának határideje:
2017. május 18. 9 óra

Helye:  Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Műszaki irodája

Módja: személyesen vagy postai úton

Az ajánlati kötöttség időtartama: 
Az ajánlati kötöttség lejártának idő-
pontja az ajánlattételi határidő lejárta-
kor kezdődik és az eredményhirdetés-
től számított 60 napig tart.

Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő a pályázat benyúj-
tását biztosíték adásához köti, 
amelynek összege a vételár 10%-a.
A biztosíték összegét a pályázónak 
Dévaványa Város Önkormányzat 
K&H Banknál vezetett 10402142-

49564855-56551002 számú szám-
lájára kell átutalnia az ajánlattételi 
határidő lejártáig. Az ajánlati bizto-
síték a sikertelen pályázatot benyúj-
tók részére az eredményhirdetést 
követő 8 napon belül visszautalás-
ra kerül, míg a nyertes esetében a 
szerződés aláírásával egyidőben 
a vételárba beszámításra kerül.

A pályázatra vonatkozó egyéb informá-
ció kérhető: Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Műszaki Irodájában Ba-
kosné Tóth Ágnes műszaki ügyintézőtől.

Részletes pályázati kiírás átvehető: 
ingyenesen dokumentáció formájában 
a Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal Műszaki Irodájában 2017. má-
jus 18. 9 óráig.

fsz. hrsz.: m2 ingatlan 
jellege cím, hely: kikiáltási ár

1. 2663/36 859 beépítetlen 
terület

Eötvös 
József utcai 

sorházak 
(60-68) után

318.000,- Ft+Áfa

2. 2663/37 875 beépítetlen 
terület

Eötvös 
József utcai 

sorházak 
(60-68) után

324.000,- Ft+Áfa

3. 2663/38 891 beépítetlen 
terület

Eötvös 
József utcai 

sorházak 
(60-68) után

330.000,- Ft+Áfa

4. 2663/39 907 beépítetlen 
terület

Eötvös 
József utcai 

sorházak 
(60-68) után

336.000,- Ft+Áfa

5. 2663/40 943 beépítetlen 
terület

Eötvös 
József utcai 

sorházak 
(60-68) után

349.000,- Ft+Áfa

Az ingatlanok adatai:
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Hála Isten! este van megin’.
Mával is fogyott a földi kín.

Bent magános, árva gyertya ég:
Kívül leskelődik a sötét.

Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren?
Vetve ágyad puha-melegen:

Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Látod, én szegény költő vagyok:
Örökül hát nem sokat hagyok;
Legföljebb mocsoktalan nevet:
A tömegnél hitvány érdemet.

Ártatlan szived tavaszkertében
A vallást ezért öntözgetem.

Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanit:

S néki, míg a sír rá nem lehell,
Mindig tűrni és remélni kell!

Oh, ha bennem is, mint egykor, épen
Élne a hit, vigaszul nekem!...
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd ha játszótársaid közül
Munka hí el - úgy lehet, korán -
S idegennek szolgálsz eszközül,
Ki talán szeret... de mostohán:

Balzsamúl a hit malasztja légyen
Az elrejtett néma könnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd, ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord;
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt
S a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.

Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

És, ha felnövén, tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod

S a bölcsőd s koporsód közti ür
Századoknak szolgált mesgyeül:
Lelj vigasztalást a szent igében:

„Bujdosunk e földi téreken.”
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

GYERMEKNAPRA

FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA
„KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVŐ”

KREATÍV PÁLYÁZAT

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Földművelésügyi 
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezet-
védelmi kampányához csatlakozva „KÖZÖS ÚT, KÖZÖS 
JÖVŐ!” címmel rajz-, fotó- és csoportos kreatív pályázatot 
hirdet. Beadási határidő: 2017. június 30-ig.

A három kategóriában (rajz, fotó, szabadon választott 
technika) külön díjazzák hét csoport (óvodás, alsó és felső 
tagozatos általános iskolás, 14-18 éves, fi atal felnőtt, csalá-
di és csoportos alkotások) legjobbjait.

A hagyományos pályázatot évről évre növekvő érdek-
lődés mellett rendezik meg a minisztériumok, tavaly több 
mint 1200 pályamunka érkezett az ország minden részéből 
és a határokon túlról is.

A pályázatokat 2017. június 30-ig kell postára adni a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Európai Mobilitási 
Hét” kreatív pályázat 1440 Budapest, Pf. 1. címre vagy 
elektronikus úton beküldeni az emhfotopalyazat@nfm.
gov.hu e-mailre.

A szeptemberi Európai Mobilitási Hétre tervezett ered-
ményhirdetésen és díjátadón a kiíró tárcák és a támogatók 
jóvoltából értékes díjak találnak majd gazdára.

Részletek az emh.kormany.hu/kozosut weboldalon.

Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:

Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ. -

Járj örömmel álmaid egében,
Útravalód e csókom legyen:

Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem!

(1850)

Arany János: Fiamnak
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A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Az Apostolok Cselekedeteiben ol-

vassuk: „Amikor beteltek Pünkösd-
nek napjai, az apostolok mind együtt 
voltak ugyanazon helyen, zaj támadt 
hirtelen az égből, mint a heves szél-
vész...és beteltek Szentlélekkel.” 
Jézus Krisztus tehát teljesítette ígé-
retét, melyet mennybemenetele előtt 
tett: „Kérni fogom az Atyát, és más 
Vigasztalót küld nektek...” Pünkösd-
kor a Szentlélek eljövetelét, kiára-
dását ünnepeljük. A Szentlélek a 
harmadik isteni Személy, az Atyát és 
Fiút összekötő személyesült Szeretet. 
Az isteni megvalósító erő különleges 
hordozójaként, méltán van kiemelke-

dő szerepe a Krisztus által megszerzett megváltás érvé-
nyesítésében, vagyis a megszentelés művében. A Szent-
léleknek köszönhető az Egyház létrejötte, melyben a 
Lélek ajándékokat ad a tagoknak. Az egyes adományok 
Aquinói Szent Tamás szerint: a bölcsesség hozzáse-
gít a természetfölöttiek értékeléséhez; az értelem arra 
képesít, hogy a hitigazságokat igazi értelmük szerint 
fogjuk föl; a tudomány arra, hogy megkülönböztessük 
az igaz tanítást a hamis tanítástól; a tanács az időszerű 
teendőink között igazít el, hogy a szeretetből kiindulva 
tevékenykedjünk; az erősség abban segít, hogy az Isten-
be vetett bizalom a nehézségek között se vesszen el; a 
jámborság növeli a hódolatot a mennyei Atya előtt és 
megőriz a szolgai lelkülettől; az istenfélelem erőt ad a 
bűn kerülésére. Ezekkel az ajándékokkal kell élnünk, ha 
azt akarjuk, hogy a Szentlélek gyümölcsei megteremje-
nek az életünkben, ezek a következők: szeretet, öröm, 

békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás. A 1 Korintusi levél alapján tudjuk, 
hogy az Isten templomai vagyunk és az Isten Lelke 
(Szentlélek) lakik bennünk, éljünk ennek a méltóság-
nak megfelelőképpen, a Szentlélek szerint járjunk és 
ne teljesítsük a test kívánságait, melyek a következők: 
paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, má-
gia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, 
veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részeges-
kedés, tobzódás és hasonlók. Pünkösd előtti napokban is 
kérjük, hogy a Szentlélek töltsön el bennünket, formálja 
át az életünket és tegyen képessé olyan tanúságtételre, 
amely következtében hathatósan tud terjedni a keresz-
ténység.

Minden vasárnap szentmise 9.30-tól a templomban.
PÜNKÖSDVASÁRNAP: szentmise 9.30-tól a templomban.

Figyelmükbe ajánlom:
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasság-
kötési oktatásra lehet jelentkezni.
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a 
plébánián.
Május hónap pénteki napjain, 16 órától a templomban, 
ájtatosságot tartunk, a Szűzanya tiszteletére.
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

Ft. Bilibok György
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KAZINCZY – ANYANYELVI VERSENY
Immáron 9. alkalommal rendezte 

meg a Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény és a Dévaványai a Mú-
zeumbarátok Köre a Kazinczy – anya-
nyelvi versenyt. Az idei versenytéma 
a 200 éve született Arany János élete 
és művei, valamint az 500 éves refor-
máció volt. Mint az eddigiekben min-
dig, most is 2 fős csapatok oldották az 
előzetes kétfordulós írásbeli feladato-
kat, 100-nál is többen, aminek nagyon 
örültünk. A döntőre mindig „A magyar 
nyelv hete” idején kerül sor, ezért most 
április 26-án délután tartottuk meg a 
múzeumban, ahová a Ványai Ambrus 
Általános Iskola és a dévaványai kö-
zépiskola diákjai közül 62-en jutottak 
be. A zsűri (alsósoknál: Németi József 
elnök, Laskai Tiborné, Tóbiás Gábor-
né, felsősöknél: Dr. Ágoston Sándorné 
elnök, Molnár Tünde, Pihurik Katalin) 
döntése alapján. 

A legjobbak, a legügyesebbek
a következők lettek: 

A 3. osztályosok közül: 
I. Mideczki Ádám 3. b
 Szabó Barna 3. b
Felkészítő tanító: Kárpáti Zoltán

II. Mészár Anna 3. a
 Nagy Evelin Gabriella 3. a
Felkészítő tanító:
 Kovácsné Mándoki Katalin

III. Bazsó Nikoletta 3. a
 Mideczki Panna 3. a
Felkészítő tanító:
 Kovácsné Mándoki Katalin

A 4. osztályosok közül

I. Gonda Csilla 4. b
 Jónás Sára 4. b
Felkészítő tanító:
 Ernyesné Vass Róza

II. Cserven Boglárka 4. b
 Szilágyi Panna 4. b
Felkészítő tanító:
 Ernyesné Vass Róza

III. Csontos Lilla 4. a
 Stranszki Ágnes 4. a
Felkészítő tanító:
 Lengyelné Czákler Szilvia

Az 5. osztályosok közül
I. Bereczki Szabolcs 5. c
 Tánczos Gergő 5. c
Felkészítő tanár: Schwarcz Júlia

II. Nagy Ferenc Ádám 5. b
 Szabó Noémi 5. b
Felkészítő tanár: Czudor Lászlóné 

III. Balog Éva Lea 5. c
 Csontos Dóra 5. c
Felkészítő tanár: Schwarcz Júlia

A 6. osztályosok közül: 

I. Barta Vivien 6. c
 Nagy Vivien Alexa 6. c
Felkészítő tanár: Tóth Annamária 

II. Dékány Beatrix 6. c
 Stranszki Brigitta 6. c
Felkészítő tanár: Tóth Annamária

III. Kecse Sára 6. c
 Vakarcs Rózsa 6. c
Felkészítő tanár: Tóth Annamária

A 7-8. osztályosok közül: 

I. Kovács Laura 7. a 
 Ladányi Valentina 7. c
Felkészítő tanár: Czudor Lászlóné

II. Ivanics Katalin 8. a
 Simon Szabina Dominika 8. a
Felkészítő tanár: Tóth Annamária

III.  Szatmári Zsolt Albert 8. c
 Zima Péter Levente 8. c
Felkészítő tanár: Gyányi Mariann 

A középiskolások eredménye a
következőképpen alakult: 

I. Dékány Vivien 9. o
 Szántó Jázmin 9. o

II. Földi Csilla 9. o
 Kovács Viktória 9. o

III. Kontra Ildikó 9. o
 Surányi Alexandra 9. o
Mindhárom csapat felkészítő tanára: 
Schwarcz Júlia

Gratulálunk a döntő résztvevőinek, 
a felkészítő tanítóknak, tanároknak 
különösképpen a helyezést elért tanu-
lóknak, akik a legjobban teljesítettek. 
Jövőre is várjuk őket! Minden bene-
vezett versenyző emléklapot kapott.
A döntőbe jutott tanulók még a Ra-re 
regénysorozat 1-1 példányát is aján-
dékba kapták. (Szűcs Ferencné fel-
ajánlása által) A helyezést elért tanu-
lók oklevelet és könyvjutalmat kaptak. 
A I. helyezetteket 1 napos nagykőrösi 
kirándulással jutalmazta a zsűri. A II. 
és III. helyezettek pedig 1 napos ju-
talomkiránduláson vehetnek részt a 
(réhelyi) Sterbetz István Túzokvédel-
mi Látogatóközpontba. A kirándulá-
sokra májusban kerül sor. A verseny 
szünetében fi nom frissen sütött ványai 
kürtössel kínáltuk meg a tanulókat, 
melyeket Csatári Teréz, Váradi And-
rásné és a Hagyományőrző Nők Egye-
sületének tagjai sütöttek. Köszönjük 
fáradozásukat, segítségüket! Köszön-
jük a zsűri munkáját is, akik évek óta 
vállalják ezt a megtisztelő, de egyben 
nehéz feladatot. Köszönjük a városi 
képviselő – testület anyagi támogatá-
sát és az autóbusz – felajánlását, mely-
lyel lehetővé vált a versenyzők jutal-
mazása! Örülünk, hogy versenyünk 
évek óta felkelti a tanulók érdeklő-
dését, ezért jövőre is várjuk jelentke-
zésüket: Pesztránszki Ferencné, Petri 
Lászlóné, Purgel Mihályné, Sándor 
Tünde, Szűcs Ferencné, Váradi And-
rásné szervezők.
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RETRO MAJÁLIS

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE

Immár harmadik alkalommal szerveztük meg a RETRO 
MAJÁLIST településünkön.

 A majális májusfa állítással vette kezdetét április 27-én, 
a  Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjai, valamint a DÁMK óvodásainak közremű-
ködésével. A gyerekek vidám zeneszó mellett díszítették 
fel a májusfát amit versmondás, közös éneklés követett.

Május 1-jén, szokás szerint már kora reggel kezdtük a 
készülődést. Egyesületünk tagjai a Nagycsaládosok Egye-
sületével közösen pucoltuk a krumplit, daraboltuk a kol-
bászt a művelődési ház udvarán a főzéshez, a DÁMK mun-
katársai a díszítéssel, asztalokkal, székekkel, szervezéssel 
voltak segítségünkre.

9 óra után már gyülekeztek a felvonulók, a lovaskocsik, 
kerékpárosok és megérkezett a Mezőberényi Fúvószenekar 
is. A kamion a parkolóban várta őket, ezen elhelyezkedve 
egy nyitó induló eljátszása után elindult a vidám menet. 
Elöl a kamion a fúvósokkal, őket követték a felszalago-
zott lovaskocsik integető utasaikkal, majd a feldíszített 
kerékpárosok és kis kerti traktor, ki mivel csatlakozott a 
vidám menethez. Az első megállónál a Csipkerózsa ma-
zsorettcsoport tánccal kedveskedett a nézőközönségnek.

Ezt követően még 5 megálló volt, ahol a fúvószenekar a vi-
dám zeneszóval, a mazsorettesek pedig tánccal csalogatták 
ki a lakosságot a kapuk elé, az utcára.

Visszaérve a művelődési ház udvarán már megfőtt a pap-
rikás krumpli kolbásszal, mindenkit megvendégeltünk, a 
fúvós zenekar pedig vidám hangulatot biztosított az ebéd-
hez. Ezt követően a Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola néptánccsoportjai néptánccal, 
a  Csipkerózsa mazsorett csoport tánccal, Tóth István és 
Kádár Ferenc muzsikaszóval szórakoztatta a jelenlévőket.

A Nagycsaládosok Egyesülete vidám tréfás játékokat, 
versenyeket szervezett kicsiknek nagyoknak, ahol külön-
böző jutalmak várták a résztvevőket.

Köszönjük a támogatásokat, a segítséget az együttmű-
ködést: a képviselő testületnek; a DÁMK munkatársainak; 
a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolának; Agárdi Zoltánnak; Magyar Bélának; Szűcs Tibor-
nak; Nagy és Társai Bt-nek; Tánczos Húsboltnak; a lovas 
gazdáknak: Barta Jánosnak, Székács Lajosnak, Korda Ist-
vánnak, Hajas Mátyásnak, Szarka Károlynak, a kerékpáro-
soknak és mindenkinek aki velünk töltötte ezt a vidám napot.

Hagyományőrző Nők Egyesülete

2017. április 28-29-30-ra egyesületünk meghívást kapott 
a BORA Kft-től a Gyulai Pálinkafesztivál „Civil szigeté-
re”, ahol a Kárpát -medencéből érkező civil szervezetek 
mutathatták be tevékenységüket.

A három napos fesztivál minden napján jelen voltunk, 
vittük jó hírét a ványai cirokszárra tekert kürtös kalácsnak 
és szilvalekváros kifl inek és nem utolsó sorban városunk-
nak. Amellett, hogy a kalácsunkért sorba álltak, értékes 
kapcsolatok, barátságok születtek a 3 nap alatt, amit remél-
hetőleg még hasznosíthatunk.

Kicsit fáradtan, de tele sikerélménnyel, a látogatók és 
szervezők dicséretét és köszönetét bezsebelve pakoltunk 
össze a 3. nap végén azzal a tudattal, hogy itt is helyt áll-
tunk, igyekeztünk a legjobbat nyújtani, méltó módon kép-
viselni településünket Dévaványát.

Varga Istvánné
Hagyományőrző Nők Egyesülete
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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

Tíz hónap alatt tizennégy 
tanfolyam

A Gyomaendrődi járásban 185 fő 
közfoglalkoztatott képzése valósult 
meg 2016. júniusa óta a GINOP 6.1.1. 
program keretében. Közülük 127 fő 
általános iskolai végzettséggel rendel-
kezett. A járási hivatal foglalkoztatási 
osztálya a járás önkormányzataival 
összefogva olyan képzéseket szándé-
kozik szervezni, amelyek lehetőséget 
adhatnak az elsődleges munkaerőpia-
con való elhelyezkedésre. A cél, hogy 
a közfoglalkoztatásban lévő emberek 
a mai kornak megfelelő tudással le-
gyenek felvértezve, ezért jó eséllyel 
indulhassanak munkahelyet keresni. 
Az átmeneti időszakban pedig, amíg 
közfoglalkoztatásban vannak, fejlesz-
szék képességeiket és készségeiket, 
tanuljanak valamilyen szakmát.

A tanulásra alacsony iskolázottságú 
közfoglalkoztatottak esetén a GINOP 
6.1.1. program nyújt lehetőséget. Gyo-
maendrődön kiemelhető az Uszoda-
mester, az Útépítő, illetve a Betanított 
festő-mázoló képzés. Dévaványán a 
Villanyszerelő, vagy a Faipari gépke-
zelő tanfolyam az, amelynek sikeres 
elvégzése komoly esélyt jelenthet a 
nyílt munkaerőpiacon való elhelyez-
kedésre. A leendő munkavállalók mo-
torfűrész-kezelő, bio- és zöldhulladék 
hasznosítás és komposztálás vagy 
kertész, illetve zöldség- és gyümölcs-
feldolgozó ismeretekkel is bővíthet-
ték tudásukat. A vegyszerekkel való 
bánásmódot tanulhatták meg a tisz-
títás-technológiai szakmunkások, a 

mezőgazdasági programban dolgozók 
pedig rostnövény ápoló és betakarító 
képzésen vehettek részt. 

Hatékonyabb
élelmiszerlánc-biztonság

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Osztálya 2017. március 23. 
napjával a Dévaványa, Árpád utca 2. 
szám alól a Gyomaendrőd, Szabadság 
tér 1. sz. alatti központi járási hivatali 
címre költözött. Ezzel a járási hivatal 
újabb lépést tett a tényleges közigazga-
tási centrummá válás útján, hiszen így 
a hivatal székhelyén a Kormányablak 
Osztályon, a Hatósági és Gyámügyi 
Osztályon, valamint a Foglalkoztatá-
si Osztályon túl egy negyedik osztály 
ügyintézési központja is megtalálható 
lesz. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály az új he-
lyen változatlan személyi állománnyal 
és ügyfélfogadási idővel (H: 9:00-
12:00, K: 9:00-15:00 SZ,CS,P: 9:00-
12:00 ) várja ügyfeleit. Természetesen 
a szarvasi, dévaványai, szeghalmi és 
vésztői hatósági állatorvosi ügyfélfo-
gadás korábban kialakult rendjét nem 
változtatja meg a költözés, ezeken a 
településeken továbbra is biztosított az 
ügyfélfogadás korábbi formája.

Tájékoztató egységes
kérelmek beadásáról

Április 13-án a Gyomaendrődi Já-
rási Hivatal dísztermében tartottak 

tájékoztatót az érdeklődő gazdák 
számára a Békés Megyei Kormány-
hivatal Agrár-és Vidékfejlesztést 
Támogató Főosztályának és a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara Békés 
megyei szervezetének szakemberei. 
Fontos tudni, hogy 2017-ben már 40 
jogcímen igényelhető egységes terü-
letalapú támogatás egyetlen kérelem 
beadásával. Az egységes kérelem 
elektronikus kérelemkitöltő felüle-
ten tölthető ki, és kizárólag elektro-
nikus úton (ügyfélkapun) keresztül 
nyújtható be 2017. május 15-ig. Az 
egységes kérelem benyújtásának 
alapvető feltétele az ügyfél-nyil-
vántartási szám megléte, bank-
számlaszám bejelentése, továbbá a 
jogszerű földhasználatra vonatkozó 
feltételek teljesülése. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Békés Megyei 
Szervezetének az idén is kiemelt 

szerepe lesz a kérelmek benyújtásá-
ban, hiszen az összes kérelem több 
mint 2/3-a a falugazdászok köz-
reműködésével kerül benyújtásra.
A kérelmekkel kapcsolatos ügyinté-
zést végző Agrár-és Vidékfejlesztést
Támogató Főosztály (5600 Békés-
csaba, Temető sor 8., tel: 66/814-
520) áll a gazdálkodók rendelkezésé-
re, az ügyfelek ebben az időszakban 
megerősített ügyfélszolgálat kereté-
ben juthatnak hozzá az igényléshez 
szükséges információkhoz.
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Dévaványa Város Önkormányzata ingyenes csoportos uta-
zást szervez emlőszűrésre. A szűrővizsgálatra mindazon 45-
65 év közötti asszonyokat várjuk, akik a szűrőállomástól meg-
hívólevelet kaptak és bármilyen oknál fogva nincs módjuk 
egyénileg Békéscsabára utazni. Az önkormányzat megfelelő 
számú, legalább 12 fő, jelentkező esetén, időpont egyezte-
tést 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.

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

FELHÍVÁS INGYENES EMLŐSZŰRÉSRE!

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

Adószám: 19060600-1-04
Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke

TISZTELT DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!

KERÉKPÁRTÚRA A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL
Kellemes, bár kissé szeles időben indult útnak kis csa-

patunk április 22-én, a Föld Napján, Ecsegfalva irányába. 
Eredeti tervünk az volt, hogy Cserepesre kerekezünk ki, de 
a hét eleji esőzések miatt járhatatlanná váltak a dűlőutak, 
ezért úgy döntöttünk műúton biciklizünk egészen a Kende-
resszigeti-halastavakig.

A közel 20 km-es utat kényelmes tempóban tettük meg. 
Útközben nézelődtünk, beszélgettünk. Amint elhagytuk a 
Körös-Maros Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontját, az 
út jobb oldalán egy kisebb frissen feltúrt területre lettünk 
fi gyelmesek. Túravezetőnk Janóné Gizike elmondta, hogy 
a Nemzeti Park a nemrég pályázaton nyert pénzből ezen a 
területen fogja megépíteni a ridegtartáshoz szokott magyar 
szürkemarha és házi bivaly téli szálláshelyét. Előtte azon-
ban régészeti feltárást végeznek a szakemberek, nincs-e va-
lamilyen ősi lelet a területen. Később azt is megbeszéltük, 
hogy merre található Atyaszeg vagy épp a Templom-zug-
nak elnevezett terület és ki milyen határrészt ismer, kinek 
milyen emléke fűződik hozzá.

A tavakhoz érve sokféle madárral találkoztunk. Távcső-
vel fi gyeltük, ahogy a tó közepén lévő nádasból előbukkant 
egy vadkacsapár, s mögöttük úsztak kiscsibéik. Meglepően 
sok fecske cikázott a tó felett és a túlparton szürke gémek 
fi gyeltek mozdulatlanul. A tavak közötti úton tovább gu-
rulva elértük a Hortobágy-Berettyó gátját, ahol egy kicsit 
megálltunk és a Föld Napja alkalmából meghallgattuk Bag-
di Bella: Gyújts egy gyertyát a Földért című dalát. Meg-
próbáltunk mi is egy-egy gyertyát meggyújtani, de a szél 
minduntalan eloltotta valamelyikünkét. Végül beszélget-
tünk egy kicsit arról, hogy mi egyénileg mit is tehetnénk 
azért, hogy környezetünket kíméljük. Például, hogy nem 
veszünk minden termékhez nylon zacskót, vagy többször 
használunk fel egy szatyrot. Nem folyatjuk feleslegesen a 

csapot, nem hagyjuk égve a villanyt, ha nincs szükségünk 
fényre. Nem a szemétbe dobjuk a megmaradt ételt, hiszen 
szinte mindenkinek van kutyája, macskája, malaca, vagy ha 
neki nem, hát a szomszédjának, rokonának. Ezek apró dol-
gok, de ha mindenki így gondolkodna, és cselekedne, akkor 
talán jobbá tehetnénk a Földünk és az emberiség sorsát.

E kis elmélkedés után a gáton indultunk vissza a Dévavá-
nya felé vezető útra. Útközben mindenfelé őzeket láttunk, 
néha csak egyet-kettőt, máskor pedig egész csapatot. Rudli, 
(mint nudli, csak r-rel) - mondta Gizike - így hívják az őzek 
csoportját. Megint tanultunk valamit. Később túzokokat is 
láttunk, távcsővel fi gyeltük őket. Jót nevettünk, amikor lát-
tuk, hogy a kakas peckesen elsétál a három tyúk mellett, 
rájuk sem hederítve.

Sötétedett már mire hazaértünk és bizony jól el is fárad-
tunk a hosszú túrán. Reméljük, mindenki jól érezte magát 
és legközelebb is velünk tart!

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

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

Adószámunk: 15583611-2-04
A befolyt összeget a könyvtár állományának 

gyarapítására fordítjuk. Köszönjük!

ADÓ 1%
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Tisztelt Dévaványai Lakosok!

2017. június 24-én Jótékonysági napot szervezünk a 
helyi civil szervezetek bevonásával, melynek teljes bevéte-
lét a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány részé-
re ajánljuk fel. Az Alapítvány koraszülöttek részére mentő-
kocsit szeretne vásárolni, melyre adományokból eddig 28 
millió forint gyűlt össze a szükséges 40-50 millióból, az ár 
a felszereltségtől függ. 

A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete fontosnak 
tartja, hogy egy ilyen mentőautó rendelkezésre álljon me-
gyénkben is.

A tervezett program szervezés alatt, melyet a következő 
lapszámban, illetve hirdető helyeken fogunk kihelyezni.

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

FELHÍVÁS

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete ünnepi köz-
gyűlést tartott Budapesten 2017. április 22-én, mely-
nek keretében díjak átadására is sor került. Egyesüle-
tünk tagjai közül Dékányné Szalai Katalin és Erdős 
Andrea elismerő oklevélben részesültek az egyesület-
ben végzett kiemelkedő munkájukért. Ezúton gratulá-
lok nekik.

Balog Lászlóné

ELISMERÉS

A HOMOKBÁNYA UTCÁBAN
GÁZFŰTÉSES PARASZTHÁZ ELADÓ.

IRÁNYÁR: 1,5M FT
ÉRDEKLŐDNI: 06/30-369-53-75

Az óvodában a szorgalmi idő vége június 16.
Június 19-től ügyeleti rendszerben nyújtunk szolgáltatást.

Ügyeleti beosztás:
Június 19- től július 7- ig

az Eötvös és Kossuth úti óvodák 

Július 10-től augusztus 4- ig
a Hajós és Könyves K. úti óvodák

Augusztus 7-től 18-ig minden óvoda zárva!

Augusztus 21-től minden óvoda helyben adja az ügyeletet.

Új gyermekek beszoktatása augusztus 28-tól 31-ig.

Szeptember 1-jén pénteken tanévkezdés.

Az ügyeletet a dolgozó szülők gyermekei és a halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermekek vehetik igénybe. Azok a 
gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek, akik 
a nyári ügyeletet nem veszik igénybe, a közétkeztetésben 
csak az augusztusi óvodai bezárás idején részesülhetnek a 
Váradi Bt- nél. (augusztus 7-18).

Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kívánnak az 
óvoda dolgozói.

ÓVODAI HÍREK



Dévaványai Hírlap - 13. oldal

VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK HÍREI

Rögtön a tavaszi szünet után került megrendezésre a 
Ványai Ambrus Napok programsorozata. Szívesen vettek 
részt és ügyesen szerepeltek a gyerekek mindhárom 
délután a matematika, nyelvtan, nyelvi játékok és sport 
versenyeken. Sokan bekapcsolódtak a kézműveskedésbe és 
a tavaszi dekorációkészítésbe is. Nagyon népszerű volt az 
idén is a Csere-bere börze a gyerekek körében, sok könyv, 
újság, apró játék cserélt gazdát.

A Fenntarthatósági hét rendezvénysorozata keretében 
április 24-én hétfőn rendeztük, zöldítettük, virágosítottuk 
iskolánk udvarát. Köszönjük az iskolának és a szülőknek a 
virágokat, a segítségüket. 

Április 25-én az alsó tagozatosoknak meghirdetett 
rajzversenyen a téma a „Föld napja” volt. A gyerekek 
meghallgatták a „Gyújts egy gyertyát a Földért!” c. dalt, 
majd egy ÖKO mesét, „Ébresszük fel Föld apót!” címmel, 
és Orgoványi Anikó versét, amit a Föld napjára írt.
A témával kapcsolatosan közel 50 al kotás született.

Eredmények:

1. osztály:
 I. Tóth Sára 1. a
     Bogya Zétény 1. a
 II. Bogya Hanna 1. b
 III. Galambos Gabriella 1. c

2. osztály:

 I. Erdei Enikő 2. a
   Rizmann Anna 2. c
 II. Vincze Vivien 2. c
 III. Magyar Mira 2. b

3. osztály:

 I. Csatári Milán Dominik 3. c
 II. Tarr Izabella 3. b
 III. Gyányi Gyula Ákos 3. a
  Csordás Zita Réka 3. a

4. osztály:

 I. Sallai Kitti 4. b
 II. Szilágyi Panna 4. b
 III. Csontos Lilla 4. a
  Varga Arnold 4. c

Gratulálunk a szép munkákhoz!

A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 
és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre 9. alkalommal 
hirdette meg a Kazinczy-anyanyelvi versenyt a dévaványai 
általános és középiskolások számára. Idén a verseny témája: 
Arany János élete és művei, Dévaványa története volt.
A verseny 3 fordulóból állt. A harmadik forduló, egyben a 
döntő: 2017. április 26-án délután került megrendezésre, 
a legeredményesebb csapatok részvételével a múzeumban. 

I. Gonda Csilla  -  Jónás Sára 4. b
   (Ernyesné Vass Róza)
II. Szilágyi Panna - Cserven Boglárka 4. b
  (Ernyesné Vass Róza)
III. Csontos Lilla - Stranszki Ágnes 4. a
 (Lengyelné Czákler Szilvia)

A második, harmadik helyezettek könyvjutalomban 
részesültek és egy Túzoktelepi kirándulásra mennek, az 
első helyezettek május 16-án ellátogathatnak Nagykőrösre 
és Kecskemétre a múzeumbarátok köre támogatásával.

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő 
pedagógusoknak.

Nagyon köszönjük a szervezők és a zsűritagok munkáját.
A gyerekek megvendégeléséhez a sok fi nom kalácsot a 

Hagyományőrző Nők Egyesülete, Csatári Teréz, Váradi 
Andrásné készítették. Köszönjük.

Április 27-én 11 órától ismét csatlakoztunk a civil 
szervezetek kezdeményezéséhez, részt vettünk az általuk 
szervezett májusfaállításon. A Vass-telepi gyerekek egy kis 
műsorral is kedveskedtek. 

A Teki - totó  levelezős matematika és környezet 
tanulmányi verseny résztvevői arany és  ezüst fokozatú 
oklevelet kaptak munkájukért.

A Sárrét kis mesemondója területi versenyen, 
Füzesgyarmaton, három tanuló képviselte iskolánkat az 
alsó tagozatosok közül.

Szujó Kinga 2.a (Laskai Tiborné)
Szatmári Szabolcs 3.a  I. (Kovácsné Mándoki Katalin)
Pálfi  Cintia 4.a (Lengyelné Czákler Szilvia)

Nagyon ügyesen szerepeltek. Szabolcs az I. helyezéssel 
örvendeztetett meg bennünket. Gratulálunk!

A „VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány 
(Székesfehérvár) felhívására, februárban bekapcsolódtunk 
az országos fecskefelmérésbe. Figyeltük, számláltuk 
településünkön a fecskefészkeket.

Szorgos munkánkkal elnyertük a „Fecskebarát iskola” 
címet.

Tóbiás Gáborné munkaközösség vezető
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
HA MÁJUS…AKKOR BÚCSÚ 

ÉS BALLAGÁS

Bár városi hírlapunk megjelenésének 
idején már eltelt a középiskolai ünnepek 
egyik legszebbike, a ballagás, de lapzár-
takor még a búcsúzás lázas előkészületei 
zajlottak csak.

Ebben a lapszámban ezért most a búcsú 
és köszönet szavai hangzanak el, majd a 
következő lapszám oldalain képekben is 
emlékezünk e csodálatos napra.

2017. május 5-én, a ballagás szép tavaszi 
napján mindannyian együtt ünnepelhettük 
végzős diákjainkat.

A szép időt, a kezdetet, az útnak indulást 
idézi egyik osztályunk tablója a kikelet, a 
virágba-borulás, a kezdetek és az útnak in-
dulás rózsaszín és felhőtlen színeivel.

A másik osztály tablóján a hegycsúcs azt 
jelenti, hogy a ma ballagók csúcsra értek 
mindannyian: a kitartás, a szorgalom, a 
sokszor nehéz körülmények melletti munka 
és elhatározásuk, hogy érettségi vagy pi-
acképes szakmunkás bizonyítványt szerez-
zenek, most teljesülhet.

Végzőseink felnőttkori útja most elkezdő-
dik, akár a munka világában hegesztőként, 
eladóként, akár továbbtanulással majd fod-
rászként és ügyviteli titkárként.

A ballagás előtti napokban felelevenített 
sok emlék, szép, mókás vagy éppen szomo-
rú pillanat olyan élményeket jelent, melyek 
egész életre szólnak és egyediek, hiszen 
bármely életszakaszban mindig szeretettel 
gondolunk vissza az ifjúság e szép éveire.

Egyedi és az iskola történetében első ez 
az érettségiző osztályunk, ahol a gimnáziu-
mi általános érettségi helyett szakmai ága-
zati érettségi vizsgát tesznek végzőseink.

Vagyis nem csupán egy általános ismere-
teket adó érettségi bizonyítványt mutathat-
nak fel, hanem olyan szakmai ismereteket 
is elsajátíthattak már most, ami egy sikeres 
pálya indítását jelenti.

A teljesség igénye nélkül néhány jelentős 
mérföldkövet említve a szakmai elismeré-
sek közül:

A fodrászoknál:
2015-ben kis tizedikesként nemzetközi és 

országos versenyeken indulva dobogós har-
madik helyezéssel és különdíjjal kezdődött 
a versenyeredmények özöne.

2016-ban, tizenegyedikesként tapasztalt 
versenyzők voltak, akiket már csodáltak és 
féltek versenyzőtársaik. 

Miskolc, Nyíregyháza, Balassagyarmat, 
Hódmezővásárhely csak a legfontosabb 
versenyhelyszínek, ahol a dobogó mind-
három fokán egyszerre álltak a ványai di-
ákok. Aztán következhetett csak az ország 
többi része….

2017-ben, az idei tanévben nem csupán 
tanuló, hanem felnőtt kategóriában is indul-
tak. Már végzett fodrászokkal versengve 
szereztek első és második helyezést.

Az ügyvitel szakmacsoportos közül 
az idei tanévben először megrendezett 
ÁSZÉV (ágazati szakmai érettségi tárgyak 
versenyén) megyei 2. helyezést ért e cso-
port legjobbja.

Egyedi a ballagó közösségünk azért is, 
mert az érettségiző és a szakmunkás osz-
tályok tanórai keretek között igaz, külön 
tanultak, de számos programon, rendezvé-
nyen, versenyen együtt dolgoztak, szóra-
koztak: hol modellként, hol verseny- hol 
csapattársként segítve egymást.

Csak annyit kívánhatunk számukra, hogy 
minden ballagó diákunk ilyen nyitott, egy-
másra odafi gyelő, egymást segítő, önzet-
len felnőtt legyen, mint amilyen fi atalként 
most. 

Világunk így biztosan szebb, mosolygó-
sabb lesz velük.

Köszönetet mondunk most a tisztelt szü-
lőknek, hogy az általános iskolai tanulmá-
nyok után bizalommal fordultak iskolánk 
felé, eredményeinket, munkánkat nyílt nap-
jainkon, honlapunkon megismerve a sok 
divatos, nagyobb városi iskolával szemben 
előnyben részesítettek minket.

Reméljük, hogy az előbb említett egymás-
ra fi gyelést, törődést Ők is megtapasztal-
hatták és hogy elvárásaik valóra váltak, s 
gyermekeik a jövőben akár a munka vilá-
gában, akár a továbbtanulásban sikeres, 
magabiztos emberként állnak helyt.

A szülők mellett köszönet kell mondani 
támogatóinknak: 

Dévaványa Város Önkormányzatának és 
képviselő-testületének, 

Polgármester Úrnak, a helyi általános is-
koláknak, a gyakorlati helyet adó elismert 
cégeknek: mint az ÁFÉSZ, EDUNOR,
Steel Design, Tivi Kft és Csaba Metál.

Széles körű támogatásuk és segítő együtt-
működésük eredménye, hogy most a balla-
gókat ünnepelhetjük.

Végül, de nem utolsó sorban minden 
munkatársam áldozatos munkáját, segítő-
készségét, kitartását, sokszor önfeláldozá-
sát köszönöm a nevelő-oktató munkájuk, a 
versenyfelkészítések, a próba és szintvizs-
gák, a diáknapi rendezvények, a szabadidős 
programok során.

Nagy munka vár ránk az elkövetkező na-
pokban, hetekben: kívánok a vizsgák min-
den résztvevőjének koncentrált fi gyelmet, 
a legjobbra irányuló törekvést, akaratot, 
mely jutalma a várva várt bizonyítvány lesz.

     
Tóth Erika, igazgató

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA

Április 21-én a rendezvény előtt közép-
iskolánkban a szakmák délelőttjét is meg-
tartottuk. 

Külön öröm számunkra, hogy egyszerre 
látogattak ki hozzánk az ovisok és az ál-
talános iskolások, és így történt meg elő-
ször, hogy a dévaványai középiskolában 
a város ifjúságának minden képviselője 
jelen volt. 

Az ovisokkal ovitornát tartottunk, s be-
mutattuk nekik szakmakínálatunkat, az ál-
talános iskolások szintén megtekinthették 
szakmakínálatunkat, majd az aulában a 
vendéglátósok Flambi-lambi show műso-
rának fergeteges hangulatával fejeződött be 
mindkét csoport látogatása. 

Ez a jó hangulat folytatódott az esti 
programok alatt is. A kilátogató vendégek 
megnézhették a Flambi-lambi műsort, a 
Csipkerózsa mazsorett csoport műsorát és 
gyönyörködhettek a díjnyertes versenyfo-
násainkban. 

Ezután mindenki megnézhette, megis-
merhette és kipróbálhatta az iskolánkban 
tanított szakmákat. Az este befejezése fer-
geteges disco parti volt, ahol fi atalok, idő-
sek táncolhattak a mai és a retro slágerekre. 

A DÖK nevében szeretnénk megköszön-
ni minden látogatónak és résztvevő diák-
nak, hogy segítettek a rendezvény sikeres 
lebonyolításában.

Bakó Doroti Anita- DÖK-elnök
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EMLÉK ÉV
DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK 105.

ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA

Itt a tavasz, itt a szerelem! A május 
az egyik legcsodálatosabb hónapja az 
évnek, amikor mindenhol élénkzöld, 
fehér és rózsaszínekben pompáznak 
a növények, az állatok újra előbújnak 
rejtekükből, egy újabb évkört kez-
dünk az évszakkal. A meleg napsugár 
hazacsalja a gólyákat, ilyenkor mi, a 
múzeum munkatársai epedve várjuk 
sajátjainknak, Bercinek és Borinak 
a hazaérkezését és vidám kelepelé-
sét. Az életnek ezt a friss üde érzését 
azonban nem csak így foghatjuk meg, 
hanem egy igen különleges módon is.

Levéltárunkban számtalan érdekes 
dokumentum lapul, nem csak dr. Be-
reczki Imrének levelei (itt azonban 
gyorsan hozzátehetjük, hogy édes-
apjának, idősebb Bereczki Imrének 
voltak saját költésű szerelmes versei). 
Ilyenek például a régi újságok. A Lég-
rády Testvérek által, Budapesten ki-
adott Pesti Hírlapnak számtalan pél-
dánya található meg nálunk a Juhász 
Imre-hagyatékban. 1916-tól 1918-ig 
majdnem folyamatos, de 1938-ból és 
1941-ből is jó néhány példányt őrzött 
meg Tanár Úr. A politikai, gazdasági, 
közéleti témákkal foglalkozó napi-
lapnak persze minden oldala érdekli a 
történészt, az I. világháborús esemé-
nyekről tulajdonképpen első kézből 
informálódhat. A történésznőt azon-
ban – főleg hogy gyönyörű tavaszi 
napokat élünk – talán inkább az utol-
só oldalakon megtalálható apróhirde-
tések vonzzák. Nem is akármilyenek 
voltak ezek, amelyeket manapság már 
csak kevesen fi gyelnek a hírlapokban, 
hiszen egyre gyorsuló, digitális vilá-
gunkban két érintés, és megtaláljuk a 
kívánt tartalmat.

Van azonban ezeknek a régimó-
di apróhirdetéseknek valami kedves 
varázsa! A nyelvezet, a sorok között 
megbúvó udvariasság, kölcsönös fi -

gyelmesség és kedvesség, amely va-
rázsszavakkal olyan ritkán találko-
zunk manapság. Hogy mennyire várta 
egyik ember a másiknak az üzenetét, 
és hogy milyen tartalmú apróhirdeté-
seket adtak fel több, mint 100 éve az 
emberek. A Levelezne, és a Házasság 
rovatokból válogattunk, mert annyira 
bűbájos a megfogalmazásuk. Néhány 
helyen kénytelenek voltunk meg-
jegyzést tenni, annyira pimasz, vagy 
éppenséggel szokatlan a tartalom, 
vagy hogy felhívjuk a fi gyelmet egy 
aprócska részletre. Az eredeti helyes-
írást természetesen megtartottuk. Íme 
tehát, „szerelmetes” apróhirdetések 
1916-ból, az I. világháborús Magyar-
országról:

„NOVEMBER 26. Nem hittem volna, 
hogy ily kemény szive van s ennyi 
fájdalmat tud okozni végnélküli hall-
gatásával. Kérve kérem, csak néhány 
sorban értesitsen hogylétéről. Kezeit 
csókolja: Béla.”

„ŐSZI RÓZSA. Édes szerelmem, min-
denem! Arra kérlek, hogy csak leg-
alább egyszer Te is irj ezen jeligével 
nekem. Mindennap fogom nézni. Bár-
csak egyszer kibeszélhetnénk végre 
magunkat. Minden kivánságom ez. 
Végtelenül szeretlek. Számtalanszor 
csókollak. Örökké a tied.”

„DRÁGA kicsi Boldogságom! Né-
hány nap előtt írtam e rovatban, a 
közlést még nem láttam, remélem, 
nem kerülte el fi gyelmét. Gyönyörű 
Életem, angyali lényed folyton előt-
tem van, de sajnos, csak képzeletben. 
Ölellek.”

„LITVÁNIÁBAN küzdő zászlós urile-
ány tisztességes ismeretségét keresi. 
Leveleket kettős borítékban a kiadóba. 
Csakis teljes cimü levelekre válaszo-
lok. »Serwetsch« jelige.”
(Nem elírás, nőként szolgált a fronton!)

„HUSZÁRÖNKÉNTES elegáns, szép, 
valódi urileány tisztességes ismeret-
ségét óhajtja. Kimeritö leveleket a ki-
adóba »Álomherceg« jeligére kér.”

(Ha van fehér táltos paripád, eskü-
szöm, visszaírok.)

„HALLGA! HALLGA! Mit susog a szél? 
Otrantóról két tengerész mesél. Árvák 
vagyunk, messze a hazától, nincs sen-
ki, ki gondolna reánk. Nagyon kedves, 
két szép leányka levélkéit tisztességes 
ismeretség céljából dupla boritékban 
»Üzenet az Ottrantóhoz« továbbitja a 
főkiadó. Csakis teljes cimü levelekre 
válaszolunk.”

„MARS sisakjában galambok fész-
kelnek. Magas intelligenciáju, szép, 
fi atal de mély kedélyü hölgygyel tisz-
tességes szándékkal megismerkedne 
fi atalember. Leveleket »Caprice« jel-
igére fi ókkiadóba kér.”

„KICSI kunyhóm szomoru magányá-
ban lelkedet mellettem érzem. Szi-
vecském, mikor láthatlak? Remete.”

„CICUKÁM. Kedves soraidat meg-
kaptam. Óhajtom, hogy érezd azt a 
meleget, ami szivemből távolléted 
alatt is Feléd sugárzik. Szeretettel csó-
kol Gyulusod.”

„GYÖNYÖRÜM! Édes soraidért légy 
áldott és szeress. Ezerszer.”

„SAVOY. Édes Angyalkám! Négy 
leveledet megkaptam. Kívánt cimre 
azonnal irtam. Leirhatatlan szerelem-
mel gondolok reád, sajnos, remény-
telenül, miért szenvedésem elvisel-
hetetlen. Szeresd hűséges imádódat. 
Csókollak.”

„ÉDES EMBEREM! Bájos küldemé-
nyednek nagyon örült a mindig nálad 
levő, nagyon szerető pici Párod egyet-
len Asszonyod.”

„KIS LEÁNYOK. A tél elmult itt is, 
azt mondják, tavasz van. Fű, fa virág 
kizöldül a tavasz melegében, a fáradt, 

A hónap dokumentuma - Május



Tisztelettel hívjuk meg Önt és
kedves családját, ismerőseit
2017. május 26-án, 18 órára a

MÚZEUMKERTI ESTRE!
Helyszín: 

múzeum (Dv., Széchenyi u. 8.), gyülekező 17:30-tól.
Támogató jegy 500 Ft - a műsor idejére, illetve 

1.000 Ft - amely a vacsorát is tartalmazza.

Menü: 
marhapörkölt tarhonyával, savanyúság, sütemény.
Vacsorát csak az elővételben megvásárolt jegyek 

alapján tudunk biztosítani.
A jelentkezéseket személyesen, május 22-ig várjuk!

Az est folyamán fellépnek:

- A Dévaványai mazsorett csoport
- Ladányi Viktória

- A művészeti iskola színjátszó csoportja
- A Folkműhely Egyesület énekes tanulói
- Mahovics Tamás és családja, valamint

az Ahhozképest népzenei együttes és a Csökmői Fonó.

Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk!

Telefon: 06/66/485-040, 20/492-10-38
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szervezők

Dévaványai Hírlap - 17. oldal

összetört lelkek felüdülnek. Vajon 
igaz-e ez? Hol van a madárdal, tavaszi 
napsugár? Csak az emléke él, az is ho-
mályosan! Hónapok óta már minden 
nap egyforma, ősz, tél, tavasz? Mind-
egy! Emlékekből élni? szép, de soká 
ezt sem birja ki az ember. Magukhoz 
fordulok, hisz maguk olyan jók! Ki 
viditaná fel fi atal hadnagynak egyhan-
gu napjait kedves, jó kedü szellemes 
levéllel? Egy-egy mosoly benne mily 
sokat fog érni! Elfelejtem majd, hogy 
hol és merre járok. Hálám fejében né-
ha-néha egy-egy harctéri felvételt kül-
dök. Ha élünk, tisztességes ismeretsé-
get szeretnék. Teljes cimü leveleket a 
harctérre a kiadó továbbít »Fiatal had-
nagy 91899« jeligén.”

„HÁZASSÁG céljából megismerked-
nék egy rokkant keresztény katonával. 
»Biztos exisztencia 32424« jeligére a 
főkiadóba.”

(Még válogat is. Kérdés persze a 
rokkantság foka és helye…)

„VIDÉKI árva leány, 28 éves, izr[a-
elita], férjhez menne özvegy vagy 

rokkanthoz. Levelek Ujpest, Árpád-út 
10. Hirdetési iroda, »Tisztességes« jel-
igére.”

(Ha árva, és csak ilyen feltételek 
mellett kíván házasodni, erősnek érez-
zük a jeligét.)

„FALUT KEDVELŐ férfi as, fi nom lelkü, 
intelligens 37 éves állami alkalmazott 
vagyok, nyugdijigényem, néhány ezer 
forintom és egy csomó ábrándom van. 
Feltétlenül csinos, müvelt urhölgy is-
meretségére vágyom, ki személyesite-
ni tud jó gazdasszony és nemes szivü 
ideális feleséget egy személyben. De 
mert háboru után független akarok 
lenni, szintén anyagi, esetleg intellek-
tuális hozomány kivánatik. Lehetőleg 
arcképes levelet franco dupla boriték-
ban »1000 mesternek« kiadóba. Férfi -
as diszkréció.”

(Neked egy inas, egy szakácsnő és 
egy könyvelő kell egy személyben, nem 
egy feleség!)

„NŐÜL VENNÉM közös megtetszés 
esetén azon hölgyet, ki rheumám ki-

gyógyitásának költségeit fedezné. 28 
éves, szép csinos keresztény kereske-
dő-könyvelő vagyok. Vallás mellékes. 
Kimeritő leveleket »Remény 8139« 
jeligére kiadóba kérek. Nagyobb ho-
zománynyal rendelkezők előnyben.”

(Nem pimaszság, hogy ez az ember 
egy nővel akarja fi zettetni a gyógyí-
tása költségeit, ha tetszik, el is veszi 
feleségül, de egyébként a tehetősebbek 
nagyobb eséllyel indulnak nála? Aki 
ilyen élelmes, annak csak egy dolgot 
kívánhatunk: reméljük, megtalálta a 
zsák a foltját.)

Felhasznált források helye:

Pesti Hírlap. XXXVIII. évf. (1916) 
86. sz. (március 26.) p. 28.; 89. sz. 
(március 29.) p. 24.; 95. sz. (április 4.) 
p. 24.; 111. sz. (április 20.) p. 24.; 209. 
sz. (július 29.) p. 20.; 213. sz. (augusz-
tus 2.) p. 24.; 259. sz. (szeptember 17.) 
p. 32.; 263. sz. (szeptember 21.) p. 32.

Szalay Ágnes
történész

VAN REMÉNY! - OLVASÓNK ÍRTA:
A Békéscsabára menő buszon utazva a közelmúlt-

ban, az első megállónál, Békéscsabán, leszállás köz-
ben elestem.

Talán a fi gyelmetlenség, talán a korom volt az oka. 
Csak azt vettem észre, hogy a földről két fi atal, egy 
lány és egy fi ú segít fel, összeszedve a táskámból ki-
hullott szemüveget és a telefonomat.

Nagyon udvariasan kérdezték, hogy lett e valami ba-
jom? Hála Istennek semmi bajom nem történt, tudtam 
tovább menni.

A segítőim valószínű mögöttem jöhettek, és az átjá-
róhoz érve a fi atalember megkérdezte, hogy „hívjon e 
mentőt, mert nagyon bizonytalan a járásom”. Megkö-
szönve a törődését, megnyugtattam, hogy nem szüksé-
ges, mert a korházba megyek a kardiológiára.

Mivel még sok időm volt az időpontomig, bemenvén 
a gyönyörű békéscsabai nagytemplomba, kisírtam ma-
gam, kissé megnyugodva indultam tovább.

Kedves idős sorstársaim, bízzunk abban, ha elesünk 
a jövőben is lesz, aki felemel.

Ezúton is köszönöm nekik.

Jné



Dévaványai Hírlap - 18. oldal

SAKKBIRKÓZÁS
GÉNIUSZ-KWIZDA KUPA, DEBRECEN

Lány versenyzőink nagyon szép eredményeket értek el - 
korcsoportjaikban elsők lettek.

Óvodás lányok: 1. Balogh Bori
2009-2010 lány: 1. Majláth Anna
2009-2010 fi ú: 11. Fehér Bence
2007-2008 fi ú: 12. Dékány Attila
1997-1998 lány: 1. Fekete Ágnes

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA, MISKOLC
A 18 éves lányok mezőnyében Fekete Ágnes az ötödik 

helyen végzett.

MÁTRA KUPA NEMZETKÖZI SAKKVERSENY

A 75 fős mezőnyben Szász János az 5. helyen végzett.
Végeredmény:
1. Nagy Gábor
2. Reiss Tamás
3. Halák Miklós
4. Balsai Nikolett
5. Szász János
6. Levay Sorin /Rom/
7. Vlagyimir Rizsonkov /Ukr/
8. Gombócz Ferenc

I. NAGYKUN GYERMEK SAKKVERSENY
Az alsós lányok versenyében Majláth Anna bronzérmes lett.

OROSHÁZA GYERMEK SAKKVERSENY
Kis alsós lány: 9. Balogh Bori
Kis alsós fi ú: 16. Fehér Bence
17. Dékány Attila
21. Bódi József Kristóf
Nagy alsós lány: 3. Balogh Eszter
Nagy alsós fi ú: 13. Fehér Miklós
 

 Fekete Albert

2017. április 19-én rendezték meg Budapesten a serdülő 
Európa Bajnokság kvalifi kációját egyesületünk három fő-
vel nevezett, Tímár Zsolt, Kovács Ádám és Herda Attila 
személyében. Attila 32 kg-ban magabiztos birkózással ki-
vívta az EB-n való részvételét, Ádám és Zsolt egy helye-
zéssel maradt le az utazó kerettől sajnos. Április hónapban 
rendezték meg a serdülő Magyar Bajnokság területi ver-
senyét: 

Kovács Ádám  1. helyezés
Kecse Roland  1. helyezés
Herda Attila  1. helyezés
Feke Nándor  2. helyezés
Tímár Zsolt  1. helyezés

Az elért eredmények nem jöhettek volna létre, ha szak-
osztályunk nem kapja meg minden évben az anyagi tá-
mogatást, amit ezúton is köszönünk polgármesterünk-
nek Valánszki Róbertnek és a város vezetésének. Az idei 
nyertes pályázatunk a „Hiszek Benned” program, amit 
számunkra hasznos és nélkülözhetetlen dolgokra tudtunk 
költeni: versenyrendezés, felszerelés vásárlás, rezsi költ-
ség, toborzás. A pályázat elkészítésében szervesen kivette 
részét egyesületünk koordinátora Tóth Edit, amit ezúton 
is köszönünk neki. 

Kovács Zsolt birkózó edző

Az FHB-NP hulladékkezelési közszolgáltató tájékoz-
tatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a pünkösd hétfői hulla-
dékszállítási rend a következők szerint változik:

a 2017. június 5-ei (pünkösd hétfő) helyett
2017. június 2-án, (a hetet megelőző pénteki napon)

fogja a közszolgáltató a hulladékszállítási
tevékenységét végezni.

Kérjük a gyűjtőedényzetet reggel 7 óráig kihelyezni!

Figyelem: Zöldhulladékot csak a közszolgáltató által 
kijelölt gyűjtési napon illetve leghamarabb az ezt meg-
előző napon szabad kihelyezni, egyéb időpontban az in-
gatlan előtti közterületen zöldhulladék nem gyűjthető 
és nem tárolható! Kérjük az ide vonatkozó szabályok 
betartását.

TÁJÉKOZTATÓ ÜNNEPI
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI RENDRŐL!



Dévaványai Hírlap - 19. oldal

LABDARÚGÁS
FELNŐTT

2017. április 8. szombat: 16:30 Endrődön
Dévaványai SE - Békéscsabai Jamina SE 0 - 0 

100 néző, Játékvezető: Fekete Zoltán.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 6 

Tóth Misi, 19 Marton L., 18 Ungi A., - 14 Somo-
gyi T., - 21 Barna T. (11 Pálfi  J. 76’),  8 Adamecz 
I., 9 Kéki Cs., 16 Gubucz V. (17 Horváth B. 62’), 
- 10 Ernyes R. Cserék: 3 Kálai B., 15 Kovács Gy., 
Játékosedző: Kovács Gyula. 

Jók:  Szász D., Szalai B., Adamecz I., Marton 
L., Kéki Cs., Tóth Misi, ill: Priebejszki, Szabó, 
Lukács, Kovács, Faragó.

Edző: Végre lehoztunk egy mérkőzést ahol nem 
kaptunk gólt, de viszont a helyzetkihasználással 
még mindíg hadilábon állunk. Igazságos döntetlen.

2017. április 15. szombat: 16:30 
Kondorosi TE - Dévaványai SE 3 - 1  (1 - 0)
200 néző, játékvezető: Szelezsán György.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 6 

Tóth Misi, 19 Marton L., 18 Ungi A., - 21 Barna T.,  
8 Adamecz I., 9 Kéki Cs., 16 Gubucz V., 17 Papp 
V., - 10 Ernyes R. Cserék: 1 Sági B., 3 Kálai B., 11 
Pálfi  J., 20 Zsila P., Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Lakstetter J. 40’, Borgulya T. 64’, 
Lakatos 81’, ill: Adamecz I. 83’ (11-es). 

Jók:  Hanyecz H. (a mezőny legjobbja), Vaj-
gely Gy., Harangozó K., Laksteter J., Szólik T.,  
ill:  Szász D., Tóth Misi, Marton L., Szalai B.

Edző: Több hiányzónk ellenére helytálltunk a 
bajnokesélyes csapat otthonában. Helyenként jól 
játszva, a helyzeteink megvoltak, és ha a kapu 
előtt jobban koncentrálunk, akkor eredményeseb-
bek is lehetünk.

2017. április 22. szombat: 17:00 Endrődön 
Dévaványai SE - Füzesgyarmati SK 1 - 3  (0 - 2) 

120 néző, játékvezető: Modes Ottó Péter.
Dévaványai SE:  97 Szász D., - 13 Szalai B., 6 

Tóth Misi, 19 Marton L., 18 Ungi A., - 21 Barna T. 
(7 Horváth B. 81’),  8 Adamecz I., 9 Kéki Cs. (11 
Pálfi  J. 84’), 14 Somogyi T. (16 Gubucz V. 65’), 17 
Papp V., - 10 Ernyes R. Cserék: 1 Sági B., 3 Kálai 
B. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők:  Adamecz I. 88’ (11-es), ill:  Kele-
men L. 6’, Bányai P. 35’, Urbán S.  82’(11-es),  

Jók: Szalai B., Marton L., Tóth Misi., Barna 
T., Kéki Cs., Adamecz I., ill: Kelemen K., Urbán 
S., Bányai P. 

Edző: Gratulálok a srácoknak, remekül helyt-
álltak a Megye 1 egyik legjobb csapata ellen, jó 
pár alkalommal mögéjük tudtunk kerülni,amiből 
két szabályos gólt szereztünk, de a játékvezető 
nem így gondolta. Gyenge játékvezetés.

2017. április 29. szombat: 17:00
Szarvasi FC - Dévaványai SE   5 - 1  (1 - 0)
 200 néző, játékvezető: Hanyecz Bence.
Dévaványai SE:  97 Szász D., - 13 Szalai B., 6 

Tóth Misi (11 Pálfi  J. 77’), 19 Marton L., 18 Ungi 
A., - 21 Barna T., 8 Adamecz I., 9 Kéki Cs., 14 
Somogyi T. (7 Horváth B. 56’), 16 Gubucz V. (17 

Papp V. 46’), - 17 Papp V., 10 Ernyes R. (3 Kálai B. 
75’). Csere: 1 Sági B. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Moldván K. 28’ 49’, Zima D. 52’, 
59’, Somogyi J. 61’, ill: Szalai B. 72’.

Jók: Zima D., Moldván K., Bakró G., ill: Szalai 
B., Kéki Cs.

Edző: Gratulálok a hazai csapatnak.

2017. április 25. kedd: 17:00 Endrődön
Békés megyei kupamérkőzés 4. forduló

Dévaványai SE - Füzesgyarmati SK 2 - 1 (0 - 1) 
60 néző, játékvezető: Sándor Gergő.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 6 

Tóth Misi, 19 Marton L., 18 Ungi A., - 7 Horváth 
B. (17 Séllei D. 66’),  8 Adamecz I., 9 Kéki Cs., 
14 Somogyi T., 16 Gubucz V. (11 Pálfi  J. 81’), - 10 
Ernyes R. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Adamecz I. 55’, Ernyes R. 68’, ill:   
Urbán S. 13’.

Jók: AZ EGÉSZ CSAPAT,  ill:  Urbán S., Tóth 
L., Molnár T. 

Edző: Gratulálok az egész csapatnak, ezért ér-
demes élni, ma egy csapatként voltunk a pályán.

IFI (U19)
2017. április 9. vasárnap: 15:00

Berényi Gyermek FC (U19) - Dévaványai SE (U19)  
2 - 5  (0 - 1)

Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 6 Kovács B., 
11 Zsila P., 18 Séllei D., 2 Gebnár T. (5 Dékány 
J. 71’), - Gál S. (15 Stranszki Zs. 59’), 10 Marton 
L., 9 Feke B., 13 Papp D., - 7 Papp K., 19 Papp V. 
Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Balogh Á. 48’, Hoffmann B. 84’, ill: 
Papp V. 11’, 66’, 85’, 87’, Papp K. 69’.  

Jók: Az egész csapat (Papp V. a mezőny legjobbja)  

2017. április 23. vasárnap: 14:00
Szabadkígyósi SZSC (U19) -

Dévaványai SE (U19)  6 - 1  (3 - 1)
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 11 Zsila P., 

18 Séllei D., 5 Dékány J., 3 Gál S., - 2 Stranszki 
Zs. (4 Debreczeni A. 74’), 10 Marton L., 9 Feke 
B., 16 Juhász P., - 7 Papp K., 17 Papp V. Edző:  
Bereczki Árpád.

Góllövők: Szabó R. 10’, Mócz Gy. 21’. 73’, Mi-

lek B. 29’, 71’. Maglóczki R. 78’ ill: Papp V. 11’.

2017. április 30. vasárnap: 13:00
Gyomaendrődi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)  

1 - 4  (0 - 2)
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 2 Gyebnár T., 

18 Séllei D., 3 Pap Á., 6 Kovács B. (4 Debreczeni 
A. 83’) -  13 Papp D. (19 Stranszki Zs. 74’), 10 
Marton L., 9 Feke B. (11 Zsila P. 60’), 16 Juhász 
P. (3 Gál S. 63’), - 7 Papp K., 17 Papp V. Csere:  5 
Dékány J. Edző: Bereczki Árpád. 

Góllövők: Miklavicz Á. 60’, ill: Papp V. 7’
(11-es), 18’, Marton L. 62’, Papp K. 83’.  

Jók: Az egész Csapat.

Serdülő (U16)
2017. április 15. szombat: 11:00

Körösladányi MSK (U16) - Dévaványai SE (U16) 
3 - 1 (3 - 1)

Dévaványai SE (U16): 1 Diós B. (99 Csala D. 
21’), - 2 Stranszki Zs., 3 Meidinger J., 17 Vallach 
l., 6 Kovács B., - 7 Szabó M., 4 Ernyes Ricsi (8 
Diós B. 21’), 14 Szabó N., 12 Feke T., 13 Hőgye 
B., - 11 Papp D., Edző: Ugrai Csilla.

Góllövők:  Almási M. 17’, Kanalas Gy. 27’, 
Matei E. 33’, ill: Papp D. 37’ (11-es).

2017. április 21. péntek:17:00.
Békési FC (U16) - Dévaványai SE (U16)

2 - 2  (0 - 0)
Dévaványai SE (U16): 1 Diós B., - 2 Stranszki 

Zs., 3 Meidinger J., 17 Vallach l., 6 Kovács B., - 7 
Szabó M., 5 Szarka Sz., 14 Szabó N. (12 Feke T. 
46’), 13 Hőgye B., - 10 Juhász P., 11 Papp D. Cse-
rék: 99 Csala D., 4 Ernyes Ricsi. Edző: Ugrai Csilla.

Góllövők: Fekete M. 70’, 72’, ill:  Papp D. 60’, 
Szabó M. 63’.

2017. április 28. péntek: 17:00     
Szeghalmi FC (U16) - Dévaványai SE (U16) 3 - 1  (1 - 0)

Dévaványai SE (U16): 1 Diós B., - 2 Stranszki 
Zs., 3 Meidinger J., 17 Vallach l., 6 Kovács B., - 7 
Szabó M., 5 Szarka Sz., 13 Hőgye B., - 10 Juhász 
P., 11 Papp D., 15 Katona I., Cserék: 99 Csala D., 
4 Ernyes Ricsi, 12 Feke T. Edző: Ugrai Csilla. 

Góllövők: Csikós L. 23’, Hegyesi L. 83’,
Balogh Á. 89’, ill: Papp D. 59’.

2016/2017 Megyei I. osztály A Dévaványai SE (felnőtt) következő programja
Forduló Dátum Mérkőző csapatok Kezdés Busz indulás

22. 05.06./szo Dévaványai SE - Mezőhegyesi SE   (Endrődi pálya!) 17:00 15:00

23. 05.14./vas Tótkomlósi TC - Dévaványai SE 17:00 13:45

24. 05.20./vas Dévaványai SE  - Szabadkígyósi SZSC   (Endrődi pálya!) 17:00 15:00

25. 05.27./szo  Mezőkovácsháza TE- Dévaványai SE 17:00 13:45

26. 06.03./szo Szeghalmi FC - Dévaványai SE 17:00 14:45

2016/2017 Megyei U19 - Kiemelt csoport A Dévaványai SE (ifi) következő programja
Forduló Dátum Mérkőző csapatok Kezdés Busz indulás

22. 05.13./szo Békési FC - Dévaványai SE 15:00 13.15

23. 05.19./pén Körösladányi MSK - Dévaványai SE 17:00 15:30

24. 05.28./vas Békéscsabai Jamina SE - Dévaványai SE 13:00 11:00

25. 06.04./vas Tótkomlósi TC - Dévaványai SE 13:00 10:30

26. 06.10./szo Gádoros SE - Dévaványai SE 14:00 12:00
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Tóth Zoltán és Túri Kitti fi a Máté,
Kürti Ádám és Szatmári Nóra lánya Zsófi a,
Szalai János és Nagy Ágnes lánya Sára,
Szilágyi Norbert és Piros Anita lánya Szonja,
Czirják István és Bucsi Éva fi a Bence Benett
Harmati Sándor és Erdei Éva lánya Liza

Születések:

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

családi ház eladó.
Tel.: 06-30/649-24-43

Német nyelvtanítás,
korrepetálás és

nyelvvizsga felkészítés

06-30/569-32-16

Napos előnevelt
vágócsirke előjegy-
zését megkezdtem.

06-30/448-08-05

Napos és előnevelt
csirke jegyeztethető!

Érdeklődni: Csontos Zsigmond 
Dévaványa, Köztársaság u. 24.

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

2 SZOBA ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ, 
GAZDÁLKODÁSRA ALKALMAS MELLÉKÉPÜ-

LETEKKEL ELADÓ A KÖLESHALMI ÚTON.
IRÁNYÁR: 6M FT

ÉRDEKLŐDNI: 06/30-238-94-02

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

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

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

Összkomfortos
albérlet kiadó 
Dévaványán.

T.: 30/880-51-46

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

Gáz fűtéses vegyes falazatú 

2,5 szobás ház eladó!

Dévaványa, Damjanich u. 7. sz. 

Irányár: 3,2M Ft
Tel.: 06/30-327-2715

Dévaványa, Damjanich u. 14. sz. 
alatti két szobás, fürdőszobás, 

hőszigetelt nyílászárókkal ellátott 

családi ház eladó!
Tel.: 06/20-480-2487,

06/20-337-1571

Erdősné Cmarkó Ilona, Gyógymasszőr
Telefon: 06-20/402-2458

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.

Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.

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

BÚZA FELVÁSÁRLÁS
betakarításkor, napi áron a rizshántolóban.

T.: 06-30/326-82-26

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 jelent-
kezéseket folyamatosan fogadjuk!

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

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, lak-
címkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi szű-
rővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!

Szűrési napok: kedd, szerda és péntek.
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a

06-66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közala-

pítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt 
polgármesteri iroda) vagy a 06-66/483-100-as telefonszámon a 
129-es melléken.

TÜDŐSZŰRÉS

Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre,
- duzzanatokra, ödémákra,
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
   izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

Dévaványán a Barcéi úton ház eladó!
(3 szoba, konyha, fürdőszoba, garázs,

melléképületek, gázkonvektor, 3 fázis bekötve)
Érd.: 06/30-830-3665, 06/20-268-1535
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A művelődési ház melletti kis épületben
(Dv., Gyöngy u. 6.) 

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

Tájékoztató megbeszélés:
 2017. május 19. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

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

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

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

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

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

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

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Papp Józsefné Táncos Erzsébet

halálának 7. évfordulóján.
Szerető férje, három lánya, vejei, hét unokája

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

Megemlékezés
„Az emlékhez nem emlék
hanem szeretet kell,
s akit szeretünk,
azt soha nem feledjük el.”

Szeretettel emlékezünk
Bereczki András halálának 12. évfordolójára.

Lánya Ági és Családja

Köszönetnyilvánítás

„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 Kovács Gyuláné Nácsa Róza temetésén 
megjelentek, együttérzésükkel, részvétükkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.
Gyermekei, Unokái, Testvérei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szerettünk Vincze Gyuláné temetésén megjelentek,

együttérzésükkel, részvétükkel velünk voltak.

Nem búcsúzunk, mert emléke örökre bennünk él.

A gyászoló család

„Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk!”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik Janó Istvánné temetésén megjelen-
tek, sirjára koszorút, virágot helyeztek, rész-
vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

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

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2017. május 26., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a 2017. május 26-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: Június 9.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

Dr. Körömi István
állatorvos

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

mikrochipes megjelölését vállalom!

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

          Dr. Zsíros István állatorvos
    Eboltás • mikrochipes  

                           megjelölés • gyógyítás

       06/30-391-46-05

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107 • A gyomaendrődi orvosi ügyelet 66/386-520-as számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220 • Polgárőrség: 06-30/627-1069 • E-on hibabejelentő: 06-80/210-310.

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

Folyamatos heti akciókkal várjuk 
vásárlóinkat!

Kínálatunkból:
- Sertéshús, marhahús, birkahús

- Szárnyashúsok: csirke, pulyka, kacsa
- Sütnivaló hurka, kolbász, májaspogácsa

- Friss tepertő, pörc, zsír
- Saját készítésű füstölt termékeink:

(kenőmájas, disznósajt, füstölt húsok, csülök, 
bordaporc, szalonnák, kolbász, szalámi)

- Száraztészták
- Fűszerek

- Savanyúságok, savanyú káposzta

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

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






