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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2017. május 22. napján rendkívüli 

ülést tartott.
Első napirendi pontként hozzájárultak ahhoz, hogy a 

Gyulai Tankerületi Központ a „Köznevelési intézmények 
infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegí-
tése és a minőségi oktatás fejlesztése” felhívásra pályázatot 
nyújtson be az önkormányzat tulajdonában álló Dévaványa, 
Vörösmarty Mihály utca 4-6. sz., Dévaványa, Körösladányi 
u. 1. sz. és Dévaványa, Gyöngy u. 6-8. sz. alatti ingatlanok 
felújítására.

Második napirendi pontban a 2017. évi városnapi rendez-
vények vendéglátó ipari kiszolgálására Kónya István egyéni 
vállalkozó pályázatát, míg az utazó vidámpark szolgálására 
az Extrém Vidámpark Kft. ajánlatát fogadták el. 

Harmadik napirendi pont keretén belül döntöttek arról, 
hogy a „Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán” megva-
lósításához szükséges Asztalos u. 11. szám alatti ingatlant 
3.800.000,- Ft összegben megvásárolják.

Negyedik napirendi pontként egy fő logopédus-gyógype-
dagógus státusz engedélyezésére vonatkozó kérelmet tár-
gyalt a képviselő-testület, amely vonatkozásában a szeptem-
beri ülésen hoznak döntést.

Ötödik napirendben úgy döntöttek, hogy helyt adnak Pur-
ger Ferenc egyéni vállalkozó kérelmének és a Strandfürdő és 
Gyógyászat büfé május havi – bruttó 95.631,- Ft – összegű 
bérleti díját elengedik.

 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete és 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
május 25. napján együttes ülést tartott, melyen közösen 
elfogadták a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi zárszámadását 4.294 eFt bevétellel, 111.141 eFt in-
tézményfi nanszírozással és 113.823 eFt teljesített kiadással.

A képviselő-testület 2017. május 25. 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 megtárgya-
lásra a közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató, 
amelyet egyhangúlag elfogadott a testület. Az önkormányzat 
és a rendőrőrs közötti együttműködés továbbra is jó, kölcsö-
nösen segítik egymás munkáját.

Második napirendi pontban megtárgyalták és elfogadták a 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény 2016. évi működéséről szóló beszámolóját.

Harmadik napirendben meghatározták a 2017/2018-as ne-
velési évben indítható óvodai csoportok számát, melynek ér-
telmében telephelyenként 2 csoport fog indulni.

Negyedik napirendi pontként megtárgyalták és egyhangú-
lag elfogadták a 2016. évi adóhatósági tevékenységről szóló 
beszámolót.

Ötödik napirendi pont keretében egyhangúlag elfogadták 
a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves 
tevékenységéről szóló beszámolót.

Hatodik, hetedik napirendi pontok keretében elfogadás-
ra került a 2016. évi zárszámadás, döntöttek a maradvány 
felosztásáról, továbbá elfogadásra került az önkormányzat 
2016. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyv-
vizsgálói jelentés is.

Nyolcadik napirendi pontban arról döntött a testület, hogy 
a tulajdonában lévő, nem használt mezőgazdasági munkagé-
peket, illetve a Fiat Ducato kisbuszt pályázati úton értékesíti.

Kilencedik napirendben döntöttek 1200-1600 darab szal-
mabála értékesítéséről 2. 500,- Ft/darab+Áfa áron, és elfo-
gadták a pályázati felhívást.

Tizedik napirend keretében Tóth Jessica Éva ajánlattevő-
nek a Dévaványa, Eötvös József utca 2663/36 hrsz. alatti 
ingatlanra benyújtott 350.000,- Ft+Áfa összegű ajánlatát hir-
dették ki nyertesnek.

Tizenegyedik napirendi pontban a Dévaványai All Stars 
Kulturális és Szabadidő Egyesület székhelyhasználati 
(5510 Dévaványa, Kossuth u. 11. szám) kérelmét hagyta 
jóvá a testület.

Tizenkettedik napirendben döntöttek arról, hogy a „Muze-
ális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston 
Program)” kiírt pályázati felhívásra elkészített pályázat be-
nyújtását fenntartják, a pályázat lebonyolításához szükséges 
önerőt, azaz 5.844.644,- Ft-ot pedig vállalták.   

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatása mel-
lett döntöttek 8 esetben, mindösszesen 3.725.000,- Ft ösz-
szegben, továbbá döntöttek a Jéggyár u. 7/1. tetőtér 9. szám 
alatti költségalapú bérlakás bérlőjének személyéről, 2017. 
június 1. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő időszakra.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2017. június 29. 
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a kö-
vetkezők:

1. A Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatója a dévavá-
nyai középiskolai oktatás helyzetéről.

2. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola intézményi beszámolója az oktatási szakmai 
tevékenységről és az intézményi működésről.

3. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének be-
számolója az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról.

4. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház 
intézményegységének beszámolója a könyvtár szakmai 
tevékenységéről.

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intéz-
ményegységének beszámolója a szakmai munka eredmé-
nyességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről.

6. Döntéshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés 2017. évi ki-
tüntetettjeiről.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.



Hídfelújítási munkálatok

A közeljövőben a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. 
mind a gyomaendrődi mind az ecsegfalvai híd felújí-
tási munkálatait tervezi.

A gyomai híd Dévaványa felől eső hídfője beázik és 
oly mértékű javításra szorul, melynek felújítási, javí-
tási munkálataira a következő évben kerítenek sort, de 
addig is keresik az alternatív megoldási lehetőséget, 
hogy ne kelljen súlykorlátozást bevezetni.

Elkészültek az ecsegfalvai híd felújításának tervei, 
melyek szerint a Berettyó folyó felett egy teljesen új, 
nagyteherbírású szerkezetet emelnének. A híd építésé-
hez szükséges elektromos munkákat már el is végez-
ték, és a jelenlegi tervek szerint várhatóan nyár végén 
a régi vasúti híd helyére ideiglenes átkelőt építenek. 
Körülbelül fél év alatt készül el az átmeneti híd, me-
lyet követően kezdik az állandó híd építését. A tervek 
szerint az új hídnak 2018. áprilisáig kell elkészülnie, 
melyet követően megszűnik a hídon a súlykorlátozás, 
és ismét kétirányúvá válhat a közlekedés.

Mindeközben a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. tájé-
koztatása alapján elkészültek a geodéziai felmérések 
és a végleges tervek a gyomai út közel 5 km-es sza-
kaszának felújítására. Május hónapban megkezdődtek 
az egyeztetések a közműszolgáltatókkal és érdekelt 
területi szereplőkkel, a kivitelező kiválasztására elin-
dult a beszerzési eljárás, mely azonban még hónapo-
kat vehet igénybe. Reméljük, hogy a felújítás mielőbb 
megtörténhet. 

A fennakadások elkerülése végett kérem folyamato-
san kísérjék fi gyelemmel a híreket, illetve amint pon-
tosabb dátumokat tudunk mi is igyekszünk tájékoztat-
ni Önöket.

Parkolást segítő udvar
a Vörösmarty utcán

Az elmúlt hónapokban az önkormányzat tulajdoná-
ba került a Ványai Ambrus Általános Iskola központi 
telephelyével majdnem szemben elhelyezkedő, Vö-
rösmarty utca 1. szám alatt lévő ingatlan, melyen lévő 
épületet az építésügyi hatóság bontásra kötelezett. A 
folyamatban lévő épületbontást követően szándékaink 
szerint egy parkoló udvart szeretnénk a területen ki-
alakítani, amely segítségével a parkolási-közlekedési 
gondok megszűnhetnek az utcában. A szűkös utcá-
ban való leállás problematikája főleg rendezvények 
alkalmával szokott kicsúcsosodni, de a hétköznapok 
folyamán is sokszor jelent gondot. A parkoló kialakí-

tás nem csak a Ványai Ambrus Általános Iskola, ha-
nem a Szügyi Dániel Református Iskola, valamint az 
ott lakók és rendszeresen ott közlekedők érdekeit is 
szolgálhatja.

Informatikai fejlesztés a közös
önkormányzati hivatalban

Önkormányzatunk 7 millió forintot nyert informa-
tikai rendszerének fejlesztésére valamint az országos 
ASP rendszerhez való csatlakozásra. A jogszabályi 
rendelkezések alapján 2018-ig minden önkormány-
zatnak csatlakoznia kell a rendszerhez, melyet 3 kör-
ben tehetnek meg az érintettek. A helyi önkormányza-
tok feladatellátását támogató rendszer tartalmazza az 
önkormányzati gazdálkodást, az ingatlanvagyon-nyil-
vántartást, a helyi adóztatást, az ipari és kereskedelmi 
feladatokat, az iratkezelést támogató integrált szak-
rendszereket, a szakrendszeri szolgáltatásokat ösz-
szefogó és azok menedzsmentjét biztosító keretrend-
szert, valamint az ügyfélszolgálati és csatlakoztatási 
koordinációs feladatokat támogató rendszereket. Ezek 
együtt biztosítják az elektronikus ügyintézéshez szük-
séges technológiákat. A folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően a jövőben az ügyintézők könnyebben 
tehetnek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségeik-
nek, továbbá hozzáférhetnek a központi nyilvántar-
tások adataihoz is. A szakrendszerek integrációjával 
megszüntethetőek az ügyviteli és az adminisztrációs 
párhuzamosságok, csökkenthetőek az eljárási költsé-
gek, lerövidülhet az ügyintézési idő.

Támogatás az I. világháborúban
elhunyt hősök sírjainak felújításához

Évekkel ezelőtt a temető több olyan parcellával is 
rendelkezett, melyet a növényzet teljesen ellepett. 
2010-ben a terület növénymentesítése közben buk-
kantak rá a D parcellában azokra az elfeledett sírokra, 
ahol az I. világháborúban elhunyt katonák nyugsza-
nak. A feljegyzések szerint 18 katona sírja van Déva-
ványán azonban a helyszínen már csak 7 sírkőnek a 
darabjai lelhetőek fel. A Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázatot írt ki 2016 
év végén az I. világháborúban elhunytak sírjainak fel-
újítására, melyre benyújtott pályázatunkat a kiíró 700 
ezer forinttal támogatott. A támogatásból a sírok és 
a sírkövek korhű rendbetételét, megerősítését tudjuk 
megvalósítani.

Valánszki Róbert, polgármester
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ



Dévaványai Hírlap - 5. oldal

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY EMLÉKEZZÜNK
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pá-
lyázati eljárás keretében egy tételben értékesíteni kívánja 
a tulajdonában lévő 1200-1600 darab búzaszalma körbá-
lákat. 

A pályázati eljárás során az induló ár: 2.500,- Ft+Áfa/
darab

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. június 20. 
(kedd) 1130 óra

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

Az ajánlatok benyújtásának módja: személyesen vagy 
postai úton (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) Az ajánla-
tok postai úton történő elküldéséből származó valameny-
nyi kockázat – beleértve a határidőn túli beérkezést is – az 
Ajánlattevőt terheli.

Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség 
az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az ered-
ményhirdetéstől számított 60 napig tart.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 5. szá-
mú irodájában Kürti Béla mezőgazdasági ügyintézőtől.

1951 tavaszán nagy iramban folyt a Budapestről történő 
kitelepítés a Tisza nyugati és keleti partján elhelyezkedő 
megyékbe, a Szovjetunió felé vezető vasúti közlekedés 
vonalán.

A kitelepítés első hete május 21-el kezdődött, majd 
folyamatosan szállították a szerelvények Budapestről 
a kitiltottakat (kedden, csütörtökön, szombaton): Szol-
nok, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Heves és Pest megyékbe.

Budapestről – az eddigi adatok szerint – összesen 5122 
családot telepítettek ki, Békés megyébe 1206 család ke-
rült, Dévaványára 166 család, összesen 356 személy. Be-
fogadásukra véghatározattal kötelezett kulákcsaládokat 
jelöltek ki, akik mind megbélyegzettek maradtak, hátrá-
nyos megkülönböztetésben volt részük.

2016. május 21-én, egy évvel ezelőtt Dévaványa Város 
Önkormányzata ünnepélyes keretek között márványtáblát 
helyezett el a múzeum falán, mellyel örök emléket állí-
tott mindazoknak, akik megszenvedték ezt az 1951-től, 
a kényszerlakhely megszüntetéséig, 1953-ig tartó korsza-
kot itt, Dévaványán.

Tóth Istvánné Seres Etelka

FÖLDTULAJDONOSI GYŰLÉS
A Dévaványai Földtulajdonosi Közösség 2017. 06. 19-én 

(hétfőn) 14 órakor gyűlést tart, melyre a Földtulajdonoso-
kat tisztelettel meghívja.

Egyben értesíti a földtulajdonosokat, hogy a vadászat jog 
bérleti kifi zetését megkezdi.

Kifi zetés: kedd és péntek 9-12 óráig.

Helye: Dévaványa, Kossuth u. 36. Vadászház

Tisztelettel: Földtulajdonosi Közös Képviselő 

FELHÍVÁS!
Keressük Dr. Papp Jenő egykori községi orvos

leszármazottait. Információkat a múzeumba várjuk!

Telefon: 485-040. Köszönjük!

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 utcai óvodák,

július 10-től augusztus 4- ig
a Hajós és Könyves K. utcai 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
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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

Fesztiválon a közfoglalkoztatás

Gyomaendrődön egy új kezdeményezés 
indult útjára. A XIX. Sajt- és Túrófeszti-
válon mutatták be a járáshoz tartozó tele-
pülési önkormányzatok közfoglalkoztatási 
programjait, az elmúlt három évben Bé-
késcsabán megrendezésre került megyei 
Közfoglalkoztatási Kiállítás mintájára. 
2017. április 29-én megtörtént annak a 
tejfeldolgozó üzemnek az ünnepélyes át-
adása, ahol a továbbiakban bivalytejből 
készült mozzarella sajtot fognak előállí-
tani. Szintén ezen a napon rendezték meg 
a Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált, ahol 
közfoglalkoztatottak által készített termé-
kek is kiállításra kerültek. Az április 29-i 
rendezvényeken  a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal is képviseltette magát dr. Pacsika 
György hivatalvezető és Tímárné Buza 
Ilona foglalkoztatási osztályvezető szemé-
lyében. A fesztiválon kiállításra kerültek 
Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, 

Hunya és Csárdaszállás önkormányzatai-
nak a Startmunka Mintaprogram részeként 
megtermelt termékei. Olyan értékteremtő 
közfoglalkoztatási programok kerültek be-
mutatásra, amelyek látványos megjelené-
sükkel színesítették a rendezvényt, illetve 
lehetőség volt kóstolásra és vásárlásra is. 
A programon bemutatásra került többek 
között a varrodai tevékenység, a szőnyeg-
szövés, a virágtermesztés, a mezőgazda-
sági termékek savanyítása, különleges 
lekvárok és a cirokseprű készítése, olajtök 
termesztése és sajtolása, illetve faipari ter-
mékeket (virágláda, pad, útjelző tábla), 
valamint homoktövisből készített ivólét 
és lekvárt jelenítettek meg. A települési 
önkormányzatok hagyományt szeretnének 

teremteni a későbbiekben e közös kiállítás-
ból. A szándék, hogy még ebben az évben 
minden település saját rendezvényének 
keretein belül lehetőséget biztosít a járási 
önkormányzatok értékteremtő programjai-
nak ilyetén bemutatására.

Fogyasztóvédelem az iskolákban
A Gyomaendrődi Járási Hivatal a fo-

gyasztóvédelmi feladatok ellátása során 
kiemelt fi gyelmet fordít a tudatos fo-

gyasztói magatartás kialakítására minden 
korosztályban. Ezt szolgálja a hivatal il-
letékességi területén működő általános 
iskolákkal történő együttműködés, mely-
nek keretében a felső tagozatos diákok 
részére előadások megtartására került 
sor. Az előadások célja volt, hogy a diá-
kok ezentúl körültekintően járhassanak el 
vásárlásaik során, megismervén azokat a 
szabályokat, amelyekkel minden nap ta-
lálkoznak, továbbá, hogy tisztában legye-
nek azzal, hová fordulhatnak segítségért, 
ha vásárlásaik során sérelem éri őket. Az 
előadások három témakört öleltek fel. Az 
árfeltüntetés és árfelszámítás témaköre 
érintette a helyes árfeltüntetés és árfelszá-
mítás szabályait, az egységár szerepét, je-
lentőségét. A szavatosságról és jótállásról 
szóló tájékoztatás segítséget nyújt a sza-
vatosság, jótállás megkülönböztetéséhez, 
továbbá iránymutatást ad a szavatossági, 
jótállási jogok érvényesíthetőségének sza-
bályainak alkalmazásához. Az internetes 
vásárlás témaköre a körültekintő, tudatos 
vásárlói magatartásra hívta fel a fi gyelmet, 
kitérve az internetes vásárlás előnyeire és 
hátrányaira, továbbá a vásárlókat érintő 
jogszabályi rendelkezésekre. Az előadások 
alatt és után lehetősége volt a hallgatók-
nak hozzászólni, véleményt nyilvánítani 

és kérdezni. A feltett kérdések elsősorban 
a szavatosság, jótállás témaköréhez kap-
csolódtak, de volt érdeklődés az internetes 
vásárlással kapcsolatban is. A diákoknak 
szánt előadás sorozattal a járási hivatal 
ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy minél fi -
atalabb korban elkezdődhessen a tudatos 
fogyasztóvá válás.

Vetélkedő állomása volt
a járási hivatal

Diákok látogattak el május 4-én a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal épületébe, ahol 
várostörténeti vetélkedő során ismerked-
hettek meg a hivatal sajátosságaival. A Ha-
tár Győző Városi Könyvtár által szervezett 
vetélkedő egyik fordulójaként 8. osztályos 
diákokból álló csapatok látogattak el a 
Gyomaendrődi Járási Hivatalhoz, ahol tá-
jékoztatást kaptak a hivatal szervezetéről, 
megismerhették annak épületét és az ott 
folyó munkát. Dr. Smiri Sándor járási hi-
vatalvezető-helyettes ismertette a fi atalok 
számára a hivatal szervezeti felépítését, 

hatáskörét, illetékességét, valamint érde-
kességekről is beszámolt az egykoron vá-
rosházaként funkcionáló épület kapcsán. 
A tanulókat a hivatalvezető-helyettes kör-
be is vezette az épületkomplexumban. A 
foglalkoztatási osztály és a gyomaendrődi 
kormányablak megtekintése után a diákok 
a hivatalvezető irodáját is meglátogatták. 
A program zárásaként a tanulócsapatok 
tesztet töltöttek ki arról, hogy a látogatás 
alkalmával mennyire sikerült megismer-
kedniük a járási hivatal működésével.

Fotó: Ambruzs-Szabó József

Fotó: a Határ Győző Városi Könyvtár 
munkatársai.
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A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Hála Istennek itt van a nyár. Szíves 

engedelmükkel néhány tippet hoznék a 
nyárral kapcsolatban a szent ignáci lel-
kiség jegyében. Többségünk számára 
rendkívül nehéz időt szakítani az év más 
időszakaiban a lelki állapotfelmérésre, a 
nyár azonban ideális lehet erre. Mit talál-
nánk, ha megröntgeneznénk a lelkünket? 
Ha tárgyilagosabban tudunk tekinteni 
aggodalmainkra, félelmeinkre, megpró-
báltatásainkra, talán kirajzolódnak azok 
a területek, ahol fogságba estünk. Még 
ha csak néhányszor tudunk is találkozni 
egy lelkivezetővel, már akkor is érdemes 
– sőt, akár csak egy alkalom is segíthet. 
Ezen a nyáron átgondolhatjuk, hogyan 

újíthatnánk meg kapcsolatunkat Istennel, 
amelybe beletartozik a szentmisén való részvétel és a többi 
szentséghez való járulás is. (pl. szentgyónás) A nyár alkalmas 
lehet lelki olvasmányok számára. Van esetleg olyan könyv a 
polcunkon, hit és lelkiség témájában, amelyet hónapok, netán 
évek óta készülünk elolvasni, de valahogy sose jutottunk hoz-
zá? Esetleg régóta nem olvastuk a Szentírást? Itt az alkalmas 
idő. A nyár ideje alatt keressünk többször is egy csendes he-
lyet ahol dicsérni tudjuk a Teremtő nagyságát. Ha valamiért 
nem tudunk elszabadulni, próbáljunk meg kiszakítani egy kis 
időt a reggelből vagy az éjszakából, és gyönyörködjünk a te-
remtett világ szépségében. Írhatunk levelet egy barátunknak, 
aki örülne egy rég elmaradt levélnek, egy rokonnak, akinek 
szüksége lenne rá, hogy valaki felvidítsa. Talán pont a mi le-
velünk jelentené a vigaszt, amire vágyik. Gondoljuk át, ho-
gyan tudnánk több időt és fi gyelmet fordítani a perifériákon 
élőkre, (gyermek otthon, szociális otthon, idősek otthona). 
Kereshetünk egy közeli kegyhelyet, és elzarándokolhatunk 
oda. Ami fontos, hogy megteremtsük a hozzá való körülmé-
nyeket: például böjtöljünk valamiért a zarándoklat napján és 
imádkozzunk.  Találjunk időt a nevetésre, és értékeljük a hu-
mort, amire oly nagy szükség van ebben a világban. Legyünk 

nyitottak a megtérésre: a váratlan, akár nehéz vagy tragikus 
eseményeken keresztül is megnyilvánulhat Isten kegyelme. 
Ha éppen valami nehézségen megyünk át, próbáljuk a meg-
térés szemüvegén keresztül nézni. Szól hozzánk az Úr ebben 
az egyébként kétségbeejtő időszakban? Fontoljuk meg, le tu-
dunk-e mondani valamiről, ami a nagyobb lelki szabadságunk 
útjában áll. Miről tudnánk lemondani? Mi az, ami inkább kor-
látoz, mint felszabadít? Mi az, amihez ragaszkodunk, bár jobb 
lenne elengedni? Ez lehet akár egy életmód, akár egy eszköz, 
egy ruhadarab, bármi. Mindezek után, vagy inkább mindezek 
előtt: adjuk át a nyarunkat Istennek!

Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30-tól a templomban.
2017. június 23-án, szentmisét tartunk a templomban,
16 órától Jézus Szentséges Szívének tiszteletére.

Figyelmükbe:
2017. június 22-én, 17 órától a Ladányi Mihály könyvtár 
nagytermében előadást tart Czank Gábor atya. Az előadás 
témája: „A népi vallásosság”. A belépés ingyenes, minden-
kit szeretettel várunk.
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési 
oktatásra lehet jelentkezni.
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a plé-
bánián.
Június hónap pénteki napjain, 16 órától a templomban, 
ájtatosságot tartunk, Jézus Szent Szívének 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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II. TÚZOKFESZTIVÁL

A STERBETZ ISTVÁN TÚZOKVÉDELMI LÁTOGATÓKÖZPONT JÚNIUSI PROGRAMJAI

NÉVADÓ SZOBORAVATÁS A KÖRÖS-MAROS 
NEMZETI PARK LÁTOGATÓKÖZPONTJÁBAN

2017. május 6-án került megrendezésre a II. Túzokfeszti-
vál Dévaványán, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
és Dévaványa város Önkormányzata közös rendezésében.
A szakmai nyílt nap közel 1.700 látogatót vonzott ki a szabadba, 
ahol színes szakmai és kulturális programok között válogathat-
tak az érdeklődők. Itt került sor a látogatóközpont névadójára, 
aminek következtében ettől a naptól a Réhelyi Látogatóközpont 
a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont nevet vette fel 
s a továbbiakban már ezt használja.

A vendégeket Valánszki Róbert, Dévaványa Város polgármes-
tere köszöntötte, majd  Dr. Sterbetz István munkásságát és élet-
útját Prof. Dr. Faragó Sándor a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
tanszékvezető rektora méltatta, majd a névadó lánya, Sterbetz 
Katalin mondott rövid köszönetet a nemzeti parknak. Ez után 
Dr. Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
igazgatója átadta az idei, II. Túzok Vándorkupa alkotó pályázat 
díjazottjainak az emléklapokat és a vándorkupát. A névadó táb-
lát Sterbetz Katalin, a bronz túzokszobrot pedig Dankó Béla or-
szággyűlési képviselő és Lestyan-Goda János szobrászművész, 
a szobor alkotója leplezte le.

A leglelkesebb résztvevők már a kora reggeli órákban gyü-
lekeztek, hogy részt vehessenek a szakvezetéses túzoklesen. 
Aki nem kelt ilyen korán, az a nap folyamán ellátogathatott a 
dévaványai Túzokvédelmi Állomásra, ahol munkatársaink se-
gítségével részletesen megismerhette az ott folyó túzokvédelmi 
tevékenységet.

Bár a program középpontjában a túzok állt, számos más érde-
kes látnivaló és túralehetőség közül választhattak vendégeink. 
Megtekinthették például a karámokban pihenő bivalyokat, ma-

gyar szürke szarvasmarhákat illetve más régi magyar háziállato-
kat is: racka és cigája juhokat, kecskéket, fodros magyar ludakat. 
Volt solymász-, íjász-, csikós- és halászati bemutató és nagy si-
kernek örvendett a ragadozómadár-védelmi bemutató is.

 A kézműves és Nemzeti Parki Termék Védjeggyel ellátott 
termékek vásárán egyebek mellett fi nom mézek, sajtok, kecs-
ketejből készült szappanok és népművészeti termékek között 
válogathattak a Túzokfesztivál látogatói. A dévaványai Hagyo-
mányőrző Nők Egyesületének asszonyai, lányai alig győzték 
sütni a fi nom házi szilvalekváros kifl iket és a dióval gazdagon 
meghintett kürtőskalácsokat. Az ízletes csemegéhez Túzoksört 
is kortyolhattak a vendégek.

 A nap folyamán több alkalommal indult botanikai túra, mely-
nek keretében a tanösvény növényvilágával ismerkedhettek 
meg. Ezúttal sem maradt el a madárgyűrűzési bemutató. Az Al-
földvíz Zrt. közreműködésével pedig mikroszkópok segítségé-
vel végezhettek vízvizsgálatot az érdeklődők. A gyerekek a népi 
játszótéren egyebek mellett kipróbálhatták, hogyan lehet kézzel 
kukoricát morzsolni, de beülhettek a kosaras forgóhintába is. 
Természetvédelmi vetélkedőnkön bárki részt vehetett értékes 
ajándékcsomagokért, nemzeti parki emléktárgyakért.

Itt mondunk köszönetet Polgármester Úrnak és Dévaványa 
képviselő-testületének az erkölcsi és anyagi támogatásért egy-
aránt, a technikai segítségért az önkormányzat dolgozóinak, a 
Polgárőrségnek, a szolgáltatóknak /Váradi Étkeztetési Bt., Sanci 
Hami Büfé, Crazy Dekor/, kollégáinknak, s mind azoknak, akik-
nek segítségével ismét színes, gazdag, sikeres programot zárhat-
tunk ezen a napon!

Szélné Sándor Katalin, 
a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont vezetője

Barnabás Nap és „Mágikus éjszaka”,
a nyári napforduló ünnepe:

június 17. szombat 19.00 
Előadások, gyógynövényismeret, csillagászat teleszkóppal, 

lézerrel, éjszakai kuviktúra, kézműveskedés stb.
Nyitva tartás: 9.00-17.00

Belépődíj: 400,- Ft/fő és 500,- Ft/fő

XII. Fürkésztábor
a Dévaványai-síkon

június 10-15-ig
a Sterbetz István Túzokvédelmi

Látogatóközpontban
/volt Réhelyi Látogatóközpont/.
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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!

TAVASZI ZÖLDÁGJÁRÁS

A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2017. május 13-án 
„Tavaszi Zöldágjárás” néven tartotta meg immáron má-
sodik alkalommal, hagyományőrző jelleggel zenés, tán-
cos, kapcsolatépítő rendezvényét, mellyel idén részt vett a
„Közösségek Hete” országos rendezvénysorozatban is.  

 A közel egész napos program délelőtt 10 órakor vette 
kezdetét a lovaskocsis menettel, melynek során a túrkevei 
Egres Kis Lajos Néptánccsoporttal együttműködve egyesü-
letünk népi hangszeres tanulói és tanárai élőzenei kíséreté-
vel több helyszínen örvendeztette meg városunk lakóit. 

A felvonulás során szórólapokkal csalogatták műhelyünk 
kis tanítványai a lakosokat délutáni folk - műsorunkra, mely 
színvonalas produkciókat tartogatott.

Vonós bandák, citera együttesek, népi énekesek valamint 
ovis és profi  felnőtt táncosok léptek színpadra, a népes kö-
zönség nagy örömére.

A műsor vendége volt a békési Belencéres Néptáncegyüt-
tes, akik az Ahhozképest Népzenei Együttessel karöltve 
fergeteges táncokkal kalauzoltak bennünket nagy Magyar-
ország különböző tájaira.

A felfokozott hangulat, ideális terep volt a folytatáshoz, 
mely a egy gyors teremrendezés után táncházba repítet-

te az érdeklődőket. Aprók táncával folytatódott az este,
Mahovics Tamás – néptáncpedagógus, a népművészet ifjú 
mesterének vezetésével. 

Ezt követően a felnőttek is csatlakoztak és egy – két órán 
belül szemünk előtt olvadt össze három generáció és jóked-
vű néptáncukkal együtt ízlelgették a múltat, és élő hagyo-
mányainkat.

A Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete tagjai 
a kora délutáni órákban csatlakozva fánk és csőröge sütés 
formájában járultak hozzá az esti táncházi program kuliná-
ris élményeihez.

Programunkat civil összefogással és az önkormányzat tá-
mogatásával tudtuk megvalósítani, melyet ezúton is szeret-
nénk megköszönni.

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
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GYERMEKNAP

KIHÍVÁS NAPJA

Vidám, jó kedvvel teli gyermeknapot zártunk 
2017.05.27-én szombaton. Bízunk benne, hogy minden 
résztvevő gyermek és család jól érezte magát, megtalálta 
a számára legjobb programot. Igyekeztünk színes és vál-
tozatos kikapcsolódást biztosítani a művelődési ház udva-
rára látogató gyermekek számára. 14 órától nyitotta meg 
kapuit a rendezvény, egy gyors regisztráció után mindenki 
átvehette az ingyenesen igénybe vehető programokra szóló 
jegyeket. Így lehetőség nyílt arcfestésre, csillám,- és hen-
natetoválásra, hajfonásra, pattogatott kukoricára, vattacu-
korra és palacsintázásra. Színháztermünkbe a beérkezett 
LEGO alkotásokból nyílt kiállítás, melyekre a közönség 
szavazhatott, és a 3 legtöbb szavazatot begyűjtött alkotás 
került díjazásra. Kísérőprogramjaink között szerepelt íjász-
kodás, aszfaltrajzverseny, Dottó kisvonatozás, lovaskocsi-

zás. A tűzoltók egy izgalmas füstbemutatót tartottak a kül-
téri színpad pincéjében, a rendőrség pedig ujjlenyomatokat 
vett, illetve ,,részeg szemüveges” akadálypályát állított fel. 
A VIDRA mentőcsoport pedig szeretettel várta az intézmény 
előtti parkban a rekeszmászás bátor résztvevőit. Ezúton is  
köszönetet szeretnénk mondani: Dévaványa Város Önkor-
mányzatának, a megvalósítás lehetőségéért,  a Dévaványai 
Hagyományőrző Nők Egyesületének a rengeteg palacsinta 
megsütéséért,  a Dévaványai Rendőrőrsnek, a Gyomaend-
rődi Tűzoltó parancsnokságnak, az Ecsegfalvai és Dévavá-
nyai Polgárőrségnek, a VIDRA mentőcsoportnak, Laskai 
Tibornénak és Laskai Tibornak, illetve segítőiknek, Balogh 
Istvánnak, Tóthné Kiss Izabellának, Gyányiné Wágner Ju-
ditnak, Szabó Máriának, a közösségi szolgálatos diákok-
nak, Fazekas Attilának és Bartha Jánosnak felajánlásukért, 
Szarka Károlynak, Purgel Ferencnek a büfé szolgáltatá-
sáért, Nagy és Társa Bt.-nek, a Ladányi cukrászdának és 
nem utolsó sorban az Óvónéniknek és a DÁMK minden 
dolgozójának, hogy lehetővé tették, a színvonalas, változa-
tos programokat és lehetőségek biztosításárét a gyermekek 
számára. További köszönet illeti az árusokat, felajánlásai-
kat ezúton is köszönjük!

,,Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyerme-
keinknek az életről, gyermekeink megtanítják nekünk, hogy 
miről is szól az élet.” (Angela Schwindt)

A művelődési ház munkatársai

Nagyon sikeres Kihívás Napját zártunk! Mindenkinek 
köszönjük a részvételt, hiszen városunk lakói egytől-egyig 
megmozgatták magukat, és aktívan részt vettek a külön-
böző sportolási lehetőségeken. Önöknek, Nektek köszön-
hetjük, hogy kategóriánkban 2. helyen végzett városunk! 
Ez mindannyiunk öröme, hiszen büszkék lehetünk, hogy 
nyitottak és aktívak vagyunk az efféle megmozdulásokon! 

A napot Mile Lajos alpolgármester úr nyitotta meg a Vá-
nyai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la udvarán, majd közös tornával indítottuk a napot a diákok 
és Kovács János vezetésével. Ezt követően elkezdődtek a 
párhuzamos sportprogramok. Idén először csatlakoztak te-
lepülésünk nagyobb vállalkozói, vállalatai, így az EKUNA 
Kft., a Liker Kft., az EJT Kft., és a Felina Kft. dolgozói 
is hozzátették sportaktivitásukat a végeredményünkhöz. 
Csatlakoztak a Margaréta Idősek Otthonának lakói, az 
önkormányzat dolgozói, és az Őszi Napfény Nyugdíjas 
Klub és a Borostyánkert Speciális Lakóotthon is, illetve 
kedvet kaptak a Dévaványa Város Önkormányzata Kis-
térségi Startmunka Mintaprogram dolgozói is. Lehetőség 
volt a közös tornára, amelyet Nagy Katalin és Gyányiné 
Vincze Rózsika tartott a különböző helyszíneken, illetve 
a Strandfürdő is ingyenes úszási lehetőséggel tette színe-
sebbé a programlehetőségeket. A művelődési ház udvarán 

a nap folyamán ugrálóvár, trambulin, vízi foci, és limbó 
várta a lelkes mozogni vágyókat, illetve a felfrissülésről  
a Ladányi cukrászda fagylaltpultja gondoskodott. A prog-
ramsorozat végén biciklitúrára invitáltuk az érdeklődőket, 
akik a park elől indulva kerekeztek ki a Réhelyi Látogató-
központba, ahol városunk új háziorvosa, dr. Bács Stefan 
mutatkozott be, és mondott néhány értékes információt a 
vízről. A kifáradt csapatot frissítővel vártuk a helyszínen, 
hogy szomjukat csillapítsák és megpihenjenek a csodálatos 
környezetben. Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt, 
bízunk benne, hogy minden résztvevő jól érezte magát!

Jövőre veletek, ugyan itt!

A művelődési ház munkatársai
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK 
EGYESÜLETE

A KAZINCZY-ANYANYELVI VERSENY I. HELYEZETTJEI JUTALOM KIRÁNDULÁSON VOLTAK

MÚZEUMI JUTALOMKIRÁNDULÁS

Egyesületünknek programokban 
gazdag hónap volt a május.

Alig pihentük ki a Gyulai Pálin-
kafesztivál és a RETRO MAJÁLIS 
fáradalmait, május 6-án a Túzok-
fesztivál várt bennünket. Ezen a na-
pon 65 kg lisztből sütöttük a kürtöst 
és szilvalekváros kifl it, a látogatók 
nagy örömére.

Május 13-án a Közösségek Hete 
keretében a Folkműhely Egyesület  
táncház rendezvényén fánkot sütöt-
tünk, 27-én a városi gyermeknapon 
a DÁMK intézményével együttmű-
ködve palacsintával kedveskedtünk 
a gyerekeknek.

Köszönjük a támogatást Barta
Jánosnak és feleségének!

Varga Istvánné
az egyesület elnöke

Nagykőrösön és Kecskeméten ki-
rándultunk.

Ebben a tanévben is jelentkeztem, 
immár ötödik alkalommal a múzeum 
által meghirdetett Kazinczy- anya-
nyelvi vetélkedőre. Ebben az évben 
Arany János életével és műveivel fog-
lalkoztunk. Sokat kutattunk, sok érde-
kességet megtudtunk. A vetélkedő fő-
díja egy kirándulás volt Nagykőrösre 
és Kecskemétre. 

Vidáman indultunk reggel. Az első 
megálló Nagykőrösön volt.  Az Arany 
János gimnáziumban az igazgató bá-
csi és a könyvtáros néni mesélt ne-
künk Arany Jánosról, aki egykoron  
a gimnázium tanára volt. Megtudtuk, 
hogy ebben a gimnáziumban tanult fi a, 
Arany László.  A gimnázium könyv-
tárában nagyon régi, pergamenkötésű 
könyveket is láthattunk. Rövid ismer-
tetőt hallhattunk a városról, Nagykő-
rösről is. Azután meglátogattuk Arany 
János szobrát.

Tovább folytattuk az utunkat. A 
következő város Kecskemét volt. Sé-
táltunk, nézelődtünk. A Népi Iparmű-
vészek Múzeumában a kézműves fog-
lalkozást mindenki élvezte, kedvesen 
fogadtak bennünket.  Simi-labdát ké-
szítettünk.     

Ezután a kecskeméti Planetárium-
ban hallgattunk, láttunk előadást a 
csillagokról. Csillagmesék címmel 
„utaztunk” a világűrben.     3 D-s fi lm-
ben megismerkedtünk a bolygókkal, 
majd lézerfény játékkal szórakoztattak 
bennünket.  Nagyon érdekes volt, sze-
rintem mindenkinek nagyon tetszett. 

A belvárosban sétáltunk, gyönyör-
ködtünk a Cifrapalotában, és egy szép 
templomban is jártunk. Az önkor-
mányzat épülete előtt meghallgattuk a 
harangjátékot. 

Örömünkre, fagyizásra is jutott idő, 
és elfogyasztottuk a fi nom perecet, 
melyet Váradiné Ilonka néni sütött ne-
künk az útra.

Sok élménnyel, ismerettel gaz-
dagodtunk. Sokat nevettünk és be-
szélgettünk. Vidáman telt ez a nap.
Köszönjük.

Kovács Laura

A 9. dévaványai Kazinczy – anyanyelvi 
verseny II. és III. helyezettjei május 30-án 
jutalomkiránduláson vettek részt. A Ster-
betz István Túzokvédelmi Látogatóköz-
pontban Szélné Katika tartott tájékoztatót 
Sterbetz Istvánról, a túzokról, majd rész-
letes tárlatvezetés következett, melyet a 
túzok életéről szóló ismeretterjesztő fi lm 
megtekintése követett. Ezután megnéz-
tük a túzok témájú pályázat legsikere-
sebb alkotásaiból összeállított kiállítást. 
A Sterbetz István emlékszobában látható 
kiállítás, oklevelek, könyvek, jellegzetes 
használati tárgyak, személyes ruhadara-
bok, képek – megismertették velünk Ster-
betz István áldozatos fáradhatatlan tevé-
kenységét, melyet a túzok megmentéséért 
folytatott. A természettel, a környezettel 
kapcsolatos játékok kipróbálása után 
felfedező útra indultunk. Élőben fi gyel-
hettük meg a magyar szürkemarhákat, 
háziállatokat, simogattuk és etethettük a 
kis birkákat és kecskéket. A magas kilá-
tóból gyönyörködhettünk a szépen zöl-
dellő, virágzó tájban. A kisebb kilátóban 
megpihentünk, és a Szűcsné Ilonka által 

készített tréfás, szórakoztató feladványo-
kat, rejtvényeket oldhattuk meg, melyért 
a dicséret mellett cukorka volt a jutalom. 
Ezután érkeztünk kirándulásunk legér-
dekesebb, várva várt helyszínére: a tú-
zokok telephelyére. Nagy szerencsénkre 
mind a 4 túzok ott volt előttünk, hallatták 
hangjukat szelíden kedveltették magukat. 
Nagyon örültünk, hogy ilyen közelről 
találkoztunk e híres madarakkal. Rövid 
pihenő után az új kisbusszal, melyet az 
önkormányzat biztosított számunkra ha-
zaindultunk. Köszönjük! 

Köszönjük a látogatóközpont vezetőjé-
nek a támogatását – az ingyenes látoga-
tást – érdekes előadást, kedvességet. A 22 
nyertes tanulót a szervező pedagógusok 
kísérték el, vigyáztak rájuk, igyekeztek 
kirándulásukat emlékezetessé tenni, ami 
sikerült is. A tanulók fegyelmezett, udva-
rias, érdeklődő, jó magatartása is hozzájá-
rult ahhoz, hogy szép élményekkel gazda-
godva, vidám hangulatban érkezhettünk 
haza. 

Váradi Andrásné  
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GONDOLATOK A KAZINCZY-ANYANYELVI VERSENYRŐL 
Úgy vagyok Dévaványával és a Zrínyi utcával, mint Móra 

Ferenc Kiskunfélegyházával és a Daru utcával: mindent adott 
nekem, életemnek a helyszíne, az élményforrása volt és je-
lenleg is az. Nem tudtam, és ma sem tudnám Dévaványán kí-
vül elképzelni az életemet. Itt mindig – gyermek – és felnőtt 
koromban – jó emberek között éltem és élek, nemes lelkű, 
szülőhelyükért tevékenykedő, segítőkész ványaiak vettek és 
vesznek körül, s az ismert tévéműsorra utalva mondhatom: 
„Dévaványa szeretlek!”

Így, mikor 2009-ben, Kazinczy Ferenc születésének 250. év-
fordulója alkalmából országszerte megemlékezéseket, ünnep-
ségeket, versenyeket szerveztek, az ötlött az eszembe, hogy 
itt Dévaványán is kellene szervezni valamilyen eseményt. 
Igaz ekkor már nyugdíjas voltam – de mint a „Dévaványa 
Kultúrájáért” cím kitüntetettje -, úgy éreztem, kötelességem – 
erőm és tudásom szerint – tenni valamit Dévaványáért. Mivel 
mindig a gyermekek tanításával foglalkoztam – szívemhez ők 
állnak a legközelebb -, elhatároztam, e jeles évforduló alkal-
mából megszervezek egy Kazinczy – anyanyelvi versenyt a 
dévaványai általános iskolába, középiskolába járó diákok szá-
mára. Ötletemmel a múzeum akkori vezetőjéhez – Murányi 
Magdolnához – fordultam, aki elképzelésemet jónak tartotta, 
így meghirdettük versenyünket a Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény és a Dévaványai Múzeumbarátok Körének nevé-
ben. Mivel a gyermek kincs, a jövő letéteményese, így min-
denki: az iskolák igazgatói, magyartanárai a verseny mellé 
álltak. De az akkori polgármester úr – Pap Tibor – és a képvi-
selő-testület is pártolta, támogatta rendezvényünket. Szeren-
csére a jelenlegi polgármester úr – Valánszki Róbert – és a 
képviselő – testület is folytatja ezt a gyermekbarát magatar-
tást, most is megkapunk minden támogatást. Köszönet érte!

Ilyen segítő, támogató hozzáállás mellett sikerült az idén 
már 9. alkalommal megrendezni versenyünket, melynek nagy 
sikere van a tanulók körében. Eddig minden évben 100-nál 
többen vettek részt a versenyen. Megvalósult a célunk: össze-
fogni minden dévaványai iskolát, az anyanyelv, az irodalom 
iránt érdeklődő, Dévaványa történetét megismerő, múzeumba 
járó gyermekeket nevelni. 

A három részből álló verseny feladatainak megoldása ol-
vasást, kutatást igényel, de a jutalom is vonzó: a nyertesek 
első helyezettjei egynapos, múzeumi jutalomkiránduláson 
vehetnek részt, melyhez az autóbuszt a képviselő – testület 
ingyenesen biztosítja számunkra, a belépő jegyeket pedig a 
múzeumbarátok köre fi zeti. A 9 év alatt a győztesek voltak 
Sátoraljaújhelyen – a világon egyedülálló – A Magyar Nyelv 
Múzeumát látogathatták meg. Az évek során eljutottak: Sáros-
patak, Horpács, Mohora, Csesztve, Kiskunfélegyháza, Kisúj-
szállás, Túrkeve, Tiszafüred, Eger, Karcag, Komárom, Deb-
recen, Hortobágy múzeumaiba, emlékházaiba. Az idei úti cél: 
Nagykőrös, Kecskemét, mivel versenyünkkel a 200 éve szü-
letett Arany János emléke előtt tisztelegtünk. De, hogy 9 éve 
megrendezhetjük anyanyelvi versenyünket, abban nagy se-
gítségre találtam nyugdíjas munkatársaimban. Évek óta nagy 
lelkesedéssel, szakértelemmel végzik a feladatok összeállítá-
sát, javítását, a döntők lebonyolítását: Sándor Tünde, Hajdu 
Ildikó, Csatári István. Illetve a „Dévaványa Kiváló Pedagógu-
sa” címmel rendelkező tanítók, tanárok: Dr. Ágoston Sándor,
Dr. Ágoston Sándorné, Baloghné Berényi Erzsébet,
Pesztránszki Ferencné, Petri Lászlóné, Pihurik Katalin, Purgel 

Mihályné, Szűcs Ferencné, Tóbiás Gáborné, Váradi András-
né. Továbbá segítik a zsűri munkáját: Mile Lajos alpolgármes-
ter, Molnár Tünde, Németi József tanárok városi képviselők. 
Köszönjük együttműködésüket! Városunk iskoláinak össze-
fogásáért, a gyermekek tudásának gazdagításáért, Dévaványa 
hírnevének gyarapításáért nemcsak az intézmények, hanem a 
civil szervezetek is segítségünkre voltak. 

Köszönetet mondunk: 

- a ványai iskolák és a középiskola felkészítő pedagógusainak
- a Ladányi Mihály könyvtárnak
- a Dévaványai Múzeumbarátok Köre tagjainak
- a múzeum dolgozóinak 
- a Hagyományőrző Nők Egyesültének
- a TÉDE szervezetnek
- a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontnak
- a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének
- a versenyző tanulók szüleinek
- a ványai vállalkozóknak – mindazoknak, akik valamilyen 

formában segítették, támogatták rendezvényünket. Végezetül 
a legfőbb köszönet, dicséret jár azoknak a diákoknak, akik 
a verseny résztvevői. Kívánjuk, továbbra is legyenek ilyen 
érdeklődők, eredményesek! A szervezőkkel együtt reméljük, 
hogy a jövőre 10. alkalommal megrendezendő versenyünk is 
sikeres lesz, felkelti a tanulók érdeklődését, játékos kedvét!

Váradi Andrásné

SZÍNHÁZ!!!
Szeretettel várjuk színházkedvelő lakostársainkat kis szín-
házlátogató csapatunkba. A Katona bérlet 6 előadást foglal 
magában – a színház honlapján megtekinthető a következő 
évad műsorára – nyugdíjasoknak 7.500 ill. 6.500 Ft a bérlet 

ára, felnőtt bérlet: 12.500 – 11.000 – ill. 8.000 Ft.
 Békéscsabára, az előadásokra való utazás bérelt 

busszal történik, a busz a város több pontján veszi fel
a színházlátogatókat. A buszköltség a létszám

arányában oszlik meg.

Jelentkezési határidő: június 30.

Érdeklődni Varga Istvánné 06/70-943-90-01 illetve
06/66-484 – 275 telefonszámon!
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A CSALÁDOK BUDAPESTI
VILÁGTALÁLKOZÓJÁN JÁRTUNK

ANYÁK NAPJA

SIKERES PÁLYÁZATOT ZÁRT
A NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

2017. május 28-án  a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesüle-
te Budapesten  részt vett a Családok Budapesti Világtalálkozója 
négy napos rendezvény keretén belül megrendezett Családfeszti-
vál Budapest programsorozaton.

Egyesületünk, 50 fővel, busszal utazott a helyszínre, ahol szín-
vonalas programokon vehettünk részt.

Az Andrássy úton, koncertek, családi programok, és több mint 
hatvan társadalmi szervezet gondoskodott a Családi Fesztivál 
hangulatáról. A teljesség igénye nélkül néhány program: Vir-
tuózok koncert, Palya Bea gyermekkoncertje, Marót Viki és a 
Nova Kultúr Zenekar koncertje, a Kolompos együttes műsora, 
”Bújj,bújj zöld ág” - Közösségi fl ashmob, fellépett a Magyar Rá-
dió Gyerekkórusa és még jobbnál-jobb programokon vehettünk 
részt. Többek között katonai bemutató is volt, a hadsereg gépjár-
műparkjával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A Városligetben 
sok országnak állítottak fel sátrat, ahol az adott ország kultúráját, 
zenéjét ismerhettük meg. Voltak termékkóstolók, sok helyen kap-
tunk promóciós anyagokat. Különböző sporteszközöket lehetett 
kipróbálni. Nagyon jól éreztük magunkat, megismerkedtünk más 
civil szervezetek résztvevőivel, tapasztalatot cseréltünk. Egy iga-
zi csapat építő közösségi nap volt ez, még ha a végére mindenki 
el is fáradt.

„…Ahhoz, hogy az elöregedés folyamatát megállítsuk elen-
gedhetetlen a gyermekeket vállaló és nevelő családok elismeré-
se, támogatása, az életükön javító intézkedések és szabályozások 
célzott kialakítása…. Célunk valóban egy „Családbarát Ország” 
/Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere/

A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 2017. május 21-én 
ünnepelte az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat.

A program Kiss Károly alpolgármester úr köszöntőjével kez-
dődött, majd egyesületünk tagcsaládjainak gyermekei verset 
mondtak, közben egy-egy zeneszám is felcsendült köztük egy 
színvonalas furulyaszóló. Ezt követően a gyerekek virággal kö-
szöntötték az édesanyákat, nagymamákat. 

Egyesületünk szorgos férfi  tagjai korai estebéddel lepték meg 
a megjelenteket, melyet mindenki jóízűen fogyasztott, majd sü-
temény és üdítő mellett kötetlen beszélgetéssel zártuk a napot.

Köszönjük Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének a támogatást, melyből méltóan tudtuk megünnepelni ezt 
a számunkra fontos ünnepet.

Köszönjük a fellépő gyerekeknek, hogy kellemes perceket sze-
reztek sokunk számára, a szülőknek, hogy felkészítették őket, 
továbbá az önzetlen adományokat.

A NEA-TF-16-M-0639 pályázati azonosítószámú támogatási 
időszak alatt, 2016. 03. 31. – 2017. 03. 30. között valósult meg 
a „Segítség, hogy működhessünk és segíthessünk” elnevezésű 
projektünk.

A pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően programok-
ban, és élményekben gazdag időszakban volt része egyesületünk 
tagságának, annak ellenére, hogy egy nehéz időszakot tudhatunk 
a hátunk mögött.

Míg 2015. a túlélés éve volt, addig 2016. a „gyarapodás” éve. 
Az elnyert pályázati támogatásból szekrényeket vásároltunk, így 
meg tudjuk oldani irataink és eszközeink biztonságos tárolását 
székhelyünkön, amely a Civilházban van. Itt tartjuk programjaink 
nagy részét is. Ezeken a programokon, rendezvényeken használ-
juk a támogatás terhére megvásárolt projektort, laptopot, hang-
technikát, a fényképezőgép segítségével dokumentáljuk ezeket. 
Ahhoz, hogy kulturált körülmények között tudhassunk fi lmet ve-
títhessünk a gyerekeknek sötétítő függönyöket és karnisokat vá-
sároltunk a nagy terem négy ablakára. A tervezett életmód prog-
ram megvalósításához megvásároltuk a tűzhelyet, hűtőszekrényt, 
mikrohullámú sütőt. Ezek az eszközök nemcsak ezeken a napo-
kon hasznosak számunkra, hanem a farsangi, nőnapi, anyák napi, 
szilveszteri készülődés során is nagy segítségünkre voltak, illetve 
lesznek. A rendezvényeink színvonalas, kulturált lebonyolításá-
hoz sikerült beszereznünk a pályázatban megcélzott eszközöket, 
úgymint: étkészletek, tálak, evőeszközök, poharak, asztalterítők, 
konyharuhák, stb.

Egyesületünk tagjai számára „egyenpólót” készítettünk, amit 
minden olyan eseményen viselünk, ahol az egyesület megjelenik. 
Elkészült a Mikulás jelmez is. 

A pályázatban kért eredeti támogatási összeghez képest keve-
sebbet ítéltek meg számunkra, de ennek ellenére, kompromisz-
szumok kötése mellett meg tudtuk valósítani elképzeléseinket. 
Több esetben is az internet segítségével tudtunk előnyös áron 
egy-egy terméket beszerezni, amivel esetenként több tízezer fo-
rintot is meg tudtunk spórolni a bolti árakhoz képest. A függö-
nyökhöz, asztalterítőkhöz való anyagot is így vásároltuk, azokat 
az önkormányzat varrodájában dolgozó hölgyek varrták méretre. 
A szekrényekbe is utólag szereltek zárat az önkormányzat aszta-
losai. Így azok is sokkal kevesebbe kerültek, mintha zárhatóakat 
vásároltunk volna.  

Összességében elmondható, hogy a támogatásnak köszönhető-
en tartalmas évet tudhatunk magunk mögött. Színvonalas prog-
ramokat szerveztünk, voltak, amelyek egyesületi szinten, és vol-
tak, amelyek a település lakosainak részvételével valósultak meg. 
Ezeknek az összejöveteleknek fontos szerepe van a közösség 
építésében, formálásában. Hasznos tanácsokat és tapasztalatokat 
szerez minden résztvevő, legyen az idős vagy fi atal. A tapaszta-
latcsere fontos a gyereknevelésben vagy más problémamegoldó 
beszélgetésben. 

Egyesületünk tevékenységein keresztül segít tagjainak a min-
dennapi életben való eligazodásban, kikapcsolódási lehetőséget 
ad a feltöltődéshez. 

Köszönjük Valánszki Róbert polgármester úr segítő hozzáállá-
sát, az önkormányzat varrónőinek, asztalosainak és önkénteseink 
pontos munkáját.

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete
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A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesü-
lete az idén egy kicsit rendhagyó módon 
ünnepelte a Gyermeknapot.

Lehetőségünk nyílt a 2017. április 30-
án Békéscsabán fellépő, Nemzeti Cirkusz 
műsorára kedvezményes belépőjegy vá-
sárlásra. A NOE tagoknak járó kedvez-
mény lehetővé tette, hogy tagjaink közül 
53 főnek a Nagycsaládosok Dévaványai 
Egyesülete vásárolja meg a belépőt. 

Az egész világot bejáró produkciók, 
számtalan nemzetközi díjat elnyert művé-
szek, a közönség legnagyobb kedvencei 
egy helyen a Magyar Nemzeti Cirkusz 
porondján voltak láthatók. A műsort a cir-

kusz nyolctagú fúvós zenekara kísérte, a 
gyönyörű hangú afrikai énekesnő Lady 
Masallah közreműködésével. A 2017-es 
produkció címe Világszámok a porondon. 
Richter Flórián cirkusz igazgató köszön-
tője után kezdetét vette a műsor. A zeneka-
ri nyitány után megtekinthettük a Repülő 
embereket a Richter csoport előadásában, 
majd jókat nevettünk Rosi Hochegger ku-
tyarevüjén. Ezt követően egy balett előa-
dást láthattunk lóháton, majd szemtanúi 
lehettünk egy extrém zsonglőr produk-
ciónak. A nevetésről egy spanyol bohóc 
csapat Vizes tréfa című előadása gon-
doskodott. A nyolctagú afrikai akrobata 

csapat műsora után következett a világ 
legnagyobb egzotikus állat produkciója 
32 állat, tevék, zebrák, lámák, elefántok, 
zsiráfok vettek részt egyszerre. Majd ezt 
követően a Richter csoport lovas akrobata 
mutatványát csodálhattuk meg. Jókat de-
rültünk egy komikus lóidomításon, majd 
a Sky Fightters-FMX motorosok extrém 
világszámát izgulhattuk végig. Több mint 
húsz méteres ugrás a cirkusz porondja fe-
lett. Ilyet még a hazai közönség nem lát-
hatott, lélegzetelállító produkciók motor-
ral a magasban.

 Egy igazi extrém szórakozás volt a csa-
lád minden tagja számára, ahol a tradíció 
és az új világ találkozott egymással. Ma-
gyarország leglátványosabb és legizgal-
masabb cirkuszi műsorát láthattuk. Nem 
csak a gyerekeknek, hanem a kísérő szü-
lőknek is egy felejthetetlen élmény volt 
ez, hiszen mindannyiónkat magával raga-
dott a cirkusz igazi hangulata, varázsa.

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy 
megvalósíthattunk egy ilyen színvonalas, 
tartalmas gyermeknapi programot!

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

2017. május 20. előtti napokban itthon 
is, de az ország különböző településein is 
pár ember fontos eseményre készült. Eljött 
az ideje az 5 évente szervezett érettségi 
találkozónak. Május 20-án a művelődési 
ház kis épületében újra együtt volt a „nagy 
csapat”.

50 év után ekkor találkoztak az 1963-
ban városunkban indult gimnázium első 
fecskéi. Sajnos már nem mindenki. Az 50 
év alatt megfogyatkoztunk. Fájó szívvel 
hallgattuk a neveket, akik már csak a lel-
künkben lehettek velünk, nevük hallatán 
mindnyájunknak eszébe jutott egy-egy 
kedves emlék, egy jó sztori, vagy pajkos 
diákcsíny.

A 40 éves találkozó óta  nem csak az itt 
érettségizettek találkoznak, hanem azok is 
akik bár nem itt, nem ezzel az osztállyal 
érettségiztek, de itt kezdtek, tagjai voltak 
annak a frissen indult lelkes kis osztály-
nak, aminek akkor Gajdos tanár úr volt az 
osztályfőnöke.

Az itthoni szervezők legalább olyan 
izgalommal lesték várták az érkezőket, 
mint amilyen izgalommal készültek a tá-

vol lévők erre a találkozóra. Igyekeztünk 
családias, meghitt környezetet, hangulatot 
teremteni a nagy beszélgetésre, amikor 
elmondtuk egymásnak, ki merre járt, mit 
csinált, mit ért el az elmúlt 50 évben. És 
a sok emlék! Milyen apró dolgok jutottak 
eszünkbe! Melyek akkor nem tűntek fon-
tosnak, de valamiért ott ragadtak emléke-
ink bugyrában, hogy most fontos momen-
tumként ezen a napon újra elővegyük.

Volt aki most volt először a találkozón, 
volt aki 50 éve nem járt szülőfalujában. 
A találkozások pillanatait, a ráismerést, a 
szívből jövő öleléseket nem lehet leírni.

Nagy örömünkre annak az első induló 
középiskolai osztálynak jelen lehetett egy 

pedagógusa is Epres Józsi bácsi, diák-
nyelven Epres tanár úr. A szomorú csak az 
volt, hogy már csak Őt hívhattuk meg és 
köszönet az unokájának, hogy el is hozta 
közénk. Jól érezte magát közöttünk, a már 
szintén ősz és őszülő diákjai között.

A találkozás, a beszélgetések jó hangula-
tát csak fokozta a jó ebéd és az ebéd utáni 
sétakocsikázás a városban. Ez utóbbi főleg 
azoknak volt öröm és kuriózum, akik nem 
itt élnek, rég jártak, vagy csak nagyon rit-
kán járnak haza látogatóban.  

Mint itthon élőnek jó volt hallani az 
elismerő szavakat, hogy milyen szép lett 
Dévaványa, milyen sokat fejlődött, szé-
pek a közterei, az új és felújított épületei, a 
gondozott parkok és a sok virág.

Elrepült az idő, 10 órától du. 4 óráig 
nem tudtuk „kibeszélni” magunkat! De 
feltöltődtünk, szívünk, lelkünk örömmel 
telt meg, hogy viszontláthattuk és megö-
lelhettük egymást.

Viszont látásra a következő találkozón!  

Oláh Irén (Varga Istvánné)
az 1963-ban induló középiskola egyik diákja

GYEREKNAP… EGY KICSIT MÁSKÉNT!

50 ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ DÉVAVÁNYÁN
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VÉGZŐS VIZSGÁK

A ballagást követő héten elindult az 
írásbeli érettségi vizsgák hosszú sora a 
végzős diákok számára. 

Az idei tanév érettségi vizsgái sok vál-
tozást jelentettek az elmúltakhoz képest.

Iskolánk tanulói számára nem csupán 
az országosan megváltozott vizsgaköve-
telmények számítottak újdonságnak. Je-
len vizsgaidőszakban került sor először 
a gimnáziumi általános érettségik után az 
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak 
„bemutatkozására”.

A szépészet és ügyvitel komplex vizs-
gatárgyak esetén a diákok mind szakmai 
elméleti, mind elméletigényes gyakorlati 
kérdéseket is kaptak az írásbeli feladatla-
pokon. A szépészetben komoly biológiai, 
kémiai és fi zikai ismereteket igényelt a si-
keres feladatmegoldás. Az ügyvitel esetén 
a szakmában legfontosabb elméleti fogal-
mak kifejtése után szövegszerkesztési és 
táblázatkezelési tudásukat mutathatták be 
a vizsgázók. 

A két héten át tartó írásbeli megméret-
tetések után következik a konzultációs 
időszak. A szóbeli vizsgákat követően 
(június közepén) a már érettségizett fi ata-
lok eldönthetik, hogy szakmai képzéssel 
szereznek újabb bizonyítványt választott 
szakmájukban fodrászként és ügyviteli 
titkárként, vagy más irányban tanulnak 
tovább.

Másik végzős osztályunk diákjai elő-
ször szakmai végzettséget szereznek: 
június elején szóbeli és gyakorlati vizs-
gatevékenységekkel bizonyítják jártas-
ságukat, szakmai képességeiket, mint 
eladók és hegesztők. Ezt követően szin-
tén dönthetnek a továbbtanulás mellett: 

érettségit szerezhetnek két év alatt, vagy 
másodszakmát szerezhetnek. Mindkét vá-
lasztás segíti elhelyezkedésüket a munka 
világában, ahol keresett szakmájukban 
akár eladóként, akár hegesztőként válo-
gathatnak a helyi, környékbeli vagy távo-
labbi helyek álláslehetőségei közül.

Nem csupán saját tanulóink, hanem akár 
a 25 év alatti fi atalok számára (nappali 
képzésben), akár az ez életkor felettieknek 
is (felnőttoktatásban) számos képzési, to-
vábbképzési lehetőséget kínál iskolánk.

Mind az érettségi megszerzéséről, mind 
szakmaszerzési kínálatunkról bővebb tá-
jékoztatás ad iskolánk honlapja (www.
dvki.sulenet.hu), Facebook oldala (Déva-
ványai Középiskola), de személyesen és 
telefonon is szívesen tájékoztatunk min-
den érdeklődőt.

ISMÉT DOBOGÓN A VÁNYAI 
FODRÁSZ CSAPAT

A Balmazújvárosi Hajkarnevál Orszá-
gos Fodrász-, Smink - és Műköröm díszí-
tő Verseny különböző kategóriákban, de 
mindig dobogós helyen állhattak a fod-
rász képzés „legifjabbjai”. Míg a végző-
sök vizsgáikra készültek, addig az alsóbb 
évesek az idei versenyévad utolsó verse-
nyén mutatták be tudásukat. Számos új-
szerű és hagyományos kategória művészi 
frizuráit készítették el mind a zsűri mind a 
közönség őszinte csodálata mellett.

Eredményeink:
Jövőbemutató frizura:
  Simon Szimonetta 1/13. I. helyezés
Nappali fonás
  Surányi Alexandra 9.C II. helyezés
  Talpa Vivien 9.C III. helyezés
  Fejes Szilvia 9.C IV. helyezés

Estélyi fonás:
  Malomsoki Naomi 11.R. II. helyezés
  Kontra Ildikó 9.C III. helyezés
  Földi Csilla 9.C IV. helyezés
Marcell vízhullám:
  Cser Bea 1/13. II. helyezés
Férfi  trend szárítás (tanuló):
  Dékány Vivien 9.C II. helyezés
Felnőtt estélyi fonás:
  Gönczi Orsi I. helyezés
Hajtetoválás kategória:
  Gönczi Orsi I. helyezés
Férfi  trend szárítás (felnőtt):
  Gönczi Orsi II. helyezés

ÜNNEPÉLYES ELISMERÉS

2017. május 25-én, Gyulán a Szak-
képzési Centrum dísztermében került 
sor a tanév során a nemzetközi és orszá-
gos versenyeken legkimagaslóbb ered-
ményeket elért tanulók jutalmazására.

Kovács Zsuzsanna főigazgató asz-
szony beszédében méltatta a felkészítő 
tanárok munkáját és a diákok teljesítmé-
nyeit. Kiemelte, hogy napjaink piacké-
pes szakmáiban: fodrász, vendéglátós, 
rendvédelmi és informatikai ágazatok-
ban, illetve szakmákban, mint kőműves, 
pincér, szakács helyezést elérő tanulók 
biztos esélyekkel indulnak pályakezdé-
sükkor.

A beszédet követően saját költemény-
ben megfogalmazva hallhattunk fi a-
talos, s emellett bölcs gondolatokat az 
életkezdésről, kihívásokról és nehézsé-
gekről, majd zárásként dalba foglalva a 
kötődésről és elkötelezettségről.

Az ünnepség állófogadással ért véget, 
ahol a tanulók és felkészítőik személyes 
élményeikről, tapasztalataikról beszél-
gethettek már kötetlen keretek között.

Dévaványáról elért eredményeikért a 
12. osztályosok közül Buzás Brigitta, 
Mészáros Ramóna és Hülvely Zita, a ti-
zenegyedikesek közül Malomsoki Nao-
mi és a kilencedikes Földi Csilla kapott 
meghívást a rendezvényre. Felkészítő 
tanáraik: Gellai Zoltánné és Dr. Laczó-
né Kiss Ágota.

Köszönet munkájukért, elkötelezettsé-
gükért, szakmai elhivatottságukért!

     
Tóth Erika, igazgató

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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VAKÁCIÓ!
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MÚZEUMKERTI EST

Úgy vélem, jól sikerült a „Hívoga-
tó”, az idén is nagyon sokan eljöttek, 
megtisztelnek bennünket jelenlétük-
kel a múzeum és a múzeumbarátok 
körének közös szervezésében meg-
rendezésre került Múzeumkerti es-
tünkön. A helyünkön most sem vál-
toztattunk, hiszen megalakulásunk 
óta, mi itt vagyunk itthon, nekünk a 
helytörténeti gyűjtemény (a múzeum) 
kicsit az otthonunk, olyan, mintha 
haza jönnénk.

Köszönjük a lehetőséget, a bizal-
mat az önkormányzatnak, képviselő-
inknek, a DÁMK vezetőségének.  Az 
együttműködést a múzeum dolgozó-
inak, a karbantartóinknak, támoga-
tóinknak, barátainknak. A múzeum 
dolgozói, a lelkes múzeumbarátokkal 
együtt, vállalták, kivették a részüket 
az előkészületekből, a megvalósítás-
ból, ki-ki a saját profi lja szerint.

Reméljük, a hangulatos kis műsor-
ral, a fi nom vacsorával kedvesked-
hettünk, és megköszönhettük a közel 
140 vendégünknek, a civil szervezetek 
képviselőinek, a támogatóinknak az 
önzetlen munkáját, a segítő kezeket. 
Azt, hogy mindig ott vannak mellet-
tünk, ha segíteni kell. Szívügyük ne-
kik is a hagyományápolás, a város 
múltja és jelene, a gyerekek táboroz-
tatása, jövője.

A műsor összeállításánál arra töre-
kedtünk, hogy teret adjunk a ványai 
apróságoknak, a tehetségeknek, a vi-
dámságnak, a jó hangulatnak. Vissza-
térő kedves, közismert fellépőink már 
több alkalommal belopták magukat a 
szívünkbe, hiszen gyakran megfordul-
nak gyermektáboraink, más múzeumi 
rendezvényeink vendégeiként, segítő-
iként is.

A műsorban közreműködtek:
- Dévaványai Mazsorett csoport, ve-

zetőjük Szabó Lászlóné.
- Ladányi Viktória
- A Ványai Ambrus Általános Isko-

la és Alapfokú Művészeti Iskola, 
egyik, országos versenyen nyer-
tes színjátszó csoportja vezetőjük: 
Boldis Julianna.

- A Folkműhely Egyesület művésze-
ti csoportjának énekes tanulói és 
őket felkészítő, hangszeren kísérő 
tanáraik.

- Az  Ahhozképest népzenei együt-
tes. Köszönjük Erdeiné Mucsi 
Mártikának, Erdei Attilának, Erdei 
Virágnak, hogy újra megtiszteltek 
bennünket.

- Köszönjük, hogy elfogadta a meg-
hívásunkat Mahovics Tamás és 
családja.

- Kádár Ferenc és a Csökmői Fonó is 
„visszajárnak” a múzeumba.

A hangosítást Csatári István végez-
te. A vacsora előtti pálinkáról Elekné 
Emike, Tóbiás Gábor és Szűcs Tibor 
gondoskodott. A vacsora elkészítését 
Váradi Károlynak, az aprósütemé-
nyeket és a fi nom képviselőfánkokat 
Váradiné Szilágyi Mónikának kö-
szönhettük. A vendéglátásban, a fel-
szolgálásban az est folyamán, városi 
középiskolánk turisztika szakos tanu-
lói segítkeztek. 

A büfét Diósné Marika és Horváth 
István üzemeltette.

Nagyon köszönjük a támogató-
jegy vásárlásaikat, felajánlásaikat és 
tombolatárgy felajánlásokat egya-
ránt. Bevételünket a kör munkájának
színesítésére fordítjuk. Köszönjük a ren-
dezvényünkről készült kedves fotókat 
Lovász Juditnak és Nácsa Lászlónak.

Reméljük a színvonalas műsor alatt 
és az est folyamán mindenki jól szó-
rakozott, és jó étvággyal fogyasztotta 
el a vacsorát! A tombolahúzás során is 
sokaknak kedvezett a szerencse.

Remélem, hogy az est emléke is be-
lekerül majd egy- egy, kedves vendé-
günk, barátunk, képzeletbeli „kincses 
ládájába”!

Köszönünk mindent! Legyenek mú-
zeumi rendezvényeinknek gyakran a 
részesei, vendégei!                                     

Tóbiás Gáborné

Tombolatámogatók
 a Múzeumkerti esten:

Szűcs Tibor, Nagy Gábor, L. Papp 
Ferencné, Frézia virágbolt, Andi 
bolt, Szilágyi Izabella, Bak Kriszti-
án, Hőgye Anita, Purger Mihályné, 
TÉDE, Kozma Bálintné, Drogéria, 
Tánczos Húsbolt, Németi József, 
Németi Józsefné Esztike néni, Tóbi-
ás Gábor, Tóbiás Gáborné, Peszt-
ránszki Ferencné, Váradi Andrásné, 
Hétszínvirág alapítvány, Papp ker-
tészet, Tóth Ferenc, Laskai Tibor, 
Laskai Tiborné, Szűcs Ferencné, Ba-
loghné Berényi Erzsébet, Pap Tibor, 
Horváth István, Horváth Istvánné, 
Bogya Lajos, Szabó Lajos, Szabóné 
Kürti Magdolna, Szilágyi Zsigmond-
né, Szalai Ildikó, Mile Lajos, Tóthné 
Bere Mária, Szabó Gyuláné, Nagy-
családosok Dévaványai Egyesülete, 
Csontos Gyula, Csontos Gyuláné, 
Adamik Mariann, Telepolc, Bukva 
Jánosné, Hímer Imréné, Gyányi Irén, 
Szatmári Tiborné, Kőszegi János, 
Csatári Teréz, Sándor Lászlóné.
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A GYOMAENDRŐDI SZAKRENDELŐK ÉLÉRE 
ÚJ INTÉZMÉNYVEZETŐ KERÜLT,

AKIT EZÚTON MUTATUNK BE AZ OLVASÓKNAK

Tisztelt doktornő mond-
jon pár szót magáról, ta-
nulmányairól, családjáról.

Dr. Magyar Hajnalka va-
gyok. Kiskőrösön szület-
tem, ott végeztem az általá-
nos iskolát. Középiskolába 
a Kecskeméti Szent-Györ-
gyi Albert Egészségügyi 
Szakközépiskolába jártam.

Kötődésem emiatt na-
gyon erős a nővéri munka 
irányába is. Hálás vagyok 
a sorsnak, hogy volt lehe-
tőségem az egészségügy 
működését ebből a szem-
szögből is megismerni. 

A középiskola után a Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szereztem orvosi 
diplomát.

A komplex szemléletű betegellátás lehetősége miatt a csa-
ládorvosi területet választottam. Kitérőt tettem a gyógyszeripar-
ban és megismertem a multinacionális világ teljesítménycentri-
kus, de szervezett és tervezett működését. 

Megtanultam nagyon keményen céltudatosan és kitartóan dol-
gozni. A férjem szintén háziorvos, és a gyermekeink is az orvosi 
pályára készülnek. Háziorvosként dolgozom a városban. Napi 
munkám során célom a feltétel nélküli segítségnyújtás, és a szé-
les körű prevenció.

Mióta kapcsolódott be a háziorvosi praxisba?
Magam novemberben kapcsolódtam, be a város háziorvosi el-

látásába helyettesként.
Mint orvos milyen problémát lát, tapasztalt az alapellátásban 

ill. a szakellátásban és mit szeretne tenni ennek érdekében?
Folyamatosan fi gyeltem, hogy nagy szakadék van az alapel-

látás és a szakellátás között, kommunikációban. Ezzel párhuza-
mosan láttam a város erőfeszítését és elkötelezett támogatását az 
egészségügy iránt. 

A Városi Egészségügyi Intézmény Intézmény vezetői pozíció-
ját emiatt pályáztam meg. Zászlómra tűztem az alap és a szakel-
látás közelítését, és ezáltal a hatékonyabb betegutak és betegel-
látás kialakítását. 

Célom: az egység és a párbeszéd kialakítása, a betegutak raci-
onalizálása. Az operatív működés, folyamatos és zökkenőmen-
tes biztosítása.

Fontosnak gondolom a lakosságközeli egészségügyi ellátást 
és a prevenciós szűréseket, valamint a hatékony gondozást és 
edukációt. Mindezek kapcsán a régió népegészségügyi mutatói-
nak és a betegek elégedettségének javításat. 

Szeretnék egy szakmailag motivált, emberileg összetartó, elé-
gedett intézetet képviselni.

Cikk+fotó: Ambruzs-Szabó József

Gyönyörű hangversenyt adtak az Arco Kamarazenekar 
zenészei május 27-én, szombaton este a református temp-
lomban. Béres János tisztelendő úr rövid istentiszteletet 
követően köszöntötte a jelenlévőket és a már „hazajáró” 
zenekari tagokat.

Victor András – mint mindig – most is közel hozta a 
közönséghez a kort, amelyben a zeneművek születtek, 
s bemutatta röviden a zeneszerzőket is (Grieg, Dvořak).
A koncerten elhangzó művek nagy örömet szereztek a hall-
gatóságnak. 

Köszönjük a zenészek játékát, valamint a támogatók 
segítségét:

• Dévaványa Város Önkormányzata (anyagi támogatás)
• Református Egyházközösség (helyszín biztosítása)
• Dévaványai Vadásztársaság (szállás)
• Ladányi Mihály Könyvtár (plakátok elkészítése)
• Saly Sándorné (szervezés, vendéglátás)
• ifj. Saly Tamás (vendégjáték, triangulum)
• Victor András (a péntek esti tárcsázás, vacsora előkészítése)
• Váradi Andrásné (sütemények készítése)
• Ramóna Étterem (szombati étkezés)
• „Arco Zenekart Kedvelők Dévaványai Baráti Köre”

(sütemények készítése)

Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 
(szervező) Saly Erika

AZ ARCO KAMARAZENEKAR KONCERTJE

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HÍREI
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének 

Dévaványai Helyi Szervezete az elmúlt évekhez hasonlóan 
ez évben is két kirándulást szervez.

2017. június 27-én Ópusztaszerre látogatunk. Részvételi 
szándékát kérjük, jelezze.

2017. augusztus 21-24-ig. Erdélyben töltünk négy napot. 
Részletekről érdeklődjön az alábbi személyeknél és tele-
fonszámon.

Vasas Tiborné:06 30 2573352
Kazai Mihályné:06 30 3115705
Csekő Andrásné:06 30 5930423
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VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK HÍREI

Sarkad- mesemondó verseny

„Az Óperenciás- tengeren is túl- a képzelet földjén…” 
címmel meghirdetett megyei mesemondó és meseíró 
versenyen 4 tanuló képviselte iskolánkat 2017.05.19-én.

Mesemondók: Bogya Zétény 1.a osztály
 Szujó Kinga 2.a osztály
 Kárpáti Zalán 2.b osztály
 Szatmári Szabolcs 3.a osztály

Meseírók: Somogyi Hanna 3.a osztály
 Mészár Anna 3.a osztály
 Szíjjártó Álmos 3.a osztály

Kárpáti Zalán I. helyezéssel örvendeztetett meg 
bennünket!

Szíjjáró Álmos bejutott meséjével a döntősök közé, 
ahol V. helyezett lett, méltó díjat kapott!

Gratulálunk!

Tóbiás Gáborné
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EMLÉK ÉV
DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK 105.

ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA

Csillagporos szempillájával ránk kö-
szöntött a nyár. Ez az évszak ad lehető-
séget arra, hogy egy tiszta éjszakán csak 
úgy kiálljon az ember bámulni az eget. 
A csillagok fényét nézve jön rá, milyen 
kicsike is valójában, s óhatatlanul eszé-
be jutnak azok a nagy kérdések, ame-
lyekre még senki sem tudott válaszolni.

Dr. Bereczki Imrének bizonyosan 
lett volna válasza néhány tudományos 
dolgot illetően. Történelem-földrajz 
szakos tanárként nem csak az ég-
bolt titkait ismerte, de talán olvas-
ta is az ókori nagy csillagászoknak, 
Eudoxosznak, vagy Ptolemaiosznak 
munkáit. Ha pedig épp latin nyelven 
adták volna kezébe ezeknek könyveit, 
hát az sem jelentett volna neki gondot, 
kiválóan értett és fordított ugyanis la-
tinból.

Könyvek. Micsoda gyönyörűség, ha 
egy szép, régi könyv akad a kezünk-
be! Csinosan kidolgozott keményfe-
delű borítóján a betűk úgy hívogatnak, 
mint a megfáradt diákokat a vakáció 

ígérete. Aztán felütjük az első lapot, és 
nem hiszünk a szemünknek: ez bizony 
nagyon régi könyv! Még a szaga is 
olyan jó! Az a régi szag!

Sokan nem is tudják itt Dévaványán, 
de bizony levéltárunknak van egy kü-
lönleges része, persze különlegessége 
csak egy fáradságos rendezést követő-
en tűnt fel. Ez pedig nem más, mint 
a könyvtári részleg, amelyben egyik 
darab érdekesebb, mint a másik. Tanár 
Úr vette, kapta, cserélte, eladta, újat 
vett, és mentette is ezeket a könyve-
ket, hiszen pontosan tudta, melyiknek 
mi az értéke. Számos elem található 
az egykori dévaványai iskolákból az 
1860-as évekből, az iparos testületek-
től, ajándékozták a múzeumnak, és 
még postán is küldtek neki külföldi 
barátok. Ez a gyűjtemény több, mint 
470 elemet számlál. A legrégibb köny-
vünk 1608-ból való, a legtöbbje átla-
gosan a XIX. századból.

Nehezen sikerült kiválaszta-
nunk, melyik kerüljön bemutatásra.

Szerettük volna, hogy legyen is ak-
tualitása, érdekes is legyen, de ne 
túl bonyolult. A sok szempontnak 
nehéz megfelelni: csillagok, nyár, 
érettségi, egyszerű, érdekes… És 
akkor beugrott: az Iliász! Miért is ne 
mesélhetnénk erről a könyvről? Hi-
szen Homérosz eposzáról mindany-
nyian tanultunk az iskolában, még 
érettségiztünk is belőle. A csaknem 
háromezer éve íródott történetben 
a mitikus trójai háború elevenedik 
meg, ahol istenek által támoga-
tott hősöknek, mint a leleményes 
Odüsszeusznak, vagy a bátor harcos 
Akhilleusznak „szurkolhattunk” ol-
vasás közben.

Érdekessége akkor tűnik fel, ha 
felütjük azt a bizonyos első oldalt. 
Mi ugyanis az iskolában a kiváló író, 
költő, klasszika-fi lológus, Kossuth-dí-
jas műfordító, Devecseri Gábor 1952-
es tolmácsolásában ismerjük az Iliászt, 
ebből is tanultunk. Nézzünk csak egy 
gyönyörű részletet belőle:

Még a csillagok is ránk mosolyog-
nak ebből az eposzból. Akhilleusz 
pajzsának leírását olvashattuk, hogy 
Héphaisztosz kovácsisten miféle dol-
gokat „remekelt rá” arra a nagyszerű 
fegyverre. Ott a csillagos égbolt és a 
tenger, ami a horizontot jelöli ki. Ott 
az Orion csillagkép, ami Vadász né-
ven is ismert. A Fiastyúk, azaz Plejá-

dok, a Hűászok azaz Hét Nővér nevű 
csillagcsoportok, a Nagy Medve, 
aminek egy részét Göncölszekérnek 
hívjuk, s valóban, sosem bukik a ho-
rizont alá. Egészen pontos leírás az 
égboltnak egy konkrét részéről, amit 
könnyűszerrel magunk is megfi gyel-
hetünk… inkább télen, mint nyáron. 
Fontos időjárásjelző csillagképek vol-

tak, de a hajósoknak is utat mutattak 
a tengereken. Lám, amikor még nem 
volt karóra, naptár vagy mobiltelefon, 
így tájékozódtak az emberek térben és 
időben.

Térjünk most vissza a mi könyvünk-
re! A mi Iliászunkat nem Devecseri 
Gábor fordította, helyette ezt olvas-

A hónap dokumentuma - Június

„Ráremekelte a földet, rá az eget meg a tengert
és a sosempihenő napot is meg a szép teleholdat.

S minden csillagot is, mely az ég peremét koszorúzza,
Óriónt s a Fiastyúkot, meg a Hűaszokat mind,

vélük a Medvét is – más néven híva Szekér ez –
mint forog egy helyben, míg Óriónt lesi egyre,

s egymaga nem fürdik meg soha Ókeanoszban.”

/Homérosz: Íliász. XVIII. 483-489. Fordította: Devecseri Gábor/
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suk: „Fordította: Baksay Sándor. Bu-
dapest, 1901”. Személyét tekintve 
Baksay református püspök volt (1904-
1915 között a dunamelléki egyház-
kerületben), szintén költő, műfordító, 
tagja a Magyar Tudományos Akadé-
miának. Egyéb munkái mellett ő maga 

is lefordította az Iliászt, az Odüsszeiát 
már nem tudta befejezni 1915-ös ha-
lála miatt.

A mi könyvünk tehát nagyon ritka, 
szinte sehol sem elérhető a könyv, 
csak a nagyobb országos könyvtá-
rakban. Habár inkább eszmei értéke 

van, tudománytörténetileg mégis fel-
becsülhetetlen. Egészen addig nem is 
értjük, amíg nem olvasunk bele. Az 
egyszerűség kedvéért az előbb idézett 
részt ismét közreadjuk, de most Bak-
say Sándor tolmácsolásában:

Ugyanaz, de valahogy mégis más. 
Eláruljuk a titkot: Devecseri Gábor 
követte az eredeti, időmértékes ver-
selés formáját, az eposz ugyanis ún. 
hexameterben íródott. Számít a szóta-
gok száma, és a magánhangzók hosz-
sza. Baksay fordítása ellenben ún. rí-
mes tizenkettesekből áll (azaz kétszer 
hat szótagból), ami például a magyar 
népdalokra jellemző. Ő nem követte az 
ógörög versformát, hanem kissé „meg-
magyarosította”. Talán egy magyar ta-
nár jobban el tudná magyarázni, mint 
egy olyan történész, aki csak a szakdol-
gozatát írta ebből, de ki lehet próbálni, 
hogyan hangzik az egyik, és hogyan 
a másik. Egyébként ez utóbbi fordítás 

már a saját korában is nagy port kavart, 
pontosan ezen különbség miatt.

Így is be lehet mutatni egy 
könyvet. Nem csak annyit tudunk 
róla elmondani, hogy az I. számú 
könyvszekrényben pihen, vagy piros 
keménykötésű a fedlapja, netalán 
mennyi az értéke. Bele is lapozhatunk, 
el is olvashatjuk, tudományos kutatás-
ra sarkall, ahogyan tette ezt minden 
könyv Bereczki Imrével. Ő nem pusz-
tán tárgyaknak, hanem élő, lélegző 
lényeknek tekintette kedves könyveit, 
amelyekhez mindig visszatért, kuta-
tásihoz nélkülözhetetlen segítséget 
nyújtottak.

E sorok írójának egyszer ezt mond-
ták az egyetemen: „A történész 
egész életében olvas. Ha véletlenül 
hamarabb fejezte volna be, akkor 
újrakezdi az olvasást.” És ez tényleg 
igaz. Tanár Úr is folyton folyvást 
olvasott. Ezt a szenvedélyt csak akkor 
érthetjük meg igazán, ha egy ilyen 
szép régi könyv akad a kezünkbe. 
Megforgatjuk, megszagoljuk, áhítattal 
belelapozunk, s végül elmerülünk hű-
sítő lapjaiban.

Mert olvasni jó. Nagyon jó. :-)

Szalay Ágnes
történész

„Kiképezte szélről a temérdek eget,
Azután a Földet, a nagy Tengereket,

A tele Holdat is, és az örök Napot,
Az ég koronáit, a sok szép csillagot.

Együtt a Fias-tyúk ott a Hetevénynyel,
Órion (a kaszás) tűzben erős fénynyel,
A Medve (a szekér) forog maga körűl,
Néz az Órionra, tengerbe nem merűl.”

/Homérosz: Iliász. XVIII. 6. 1. Fordította: Baksay Sándor/

Tisztelettel hívjuk meg az emlék év alkalmából
tervezett - négy előadásból álló sorozatunk

második alkalmára.

Időpont: 2017. június 21. (szerda) 16:00 
Helyszín: múzeum (Dv., Széchenyi u. 8.)

Előadás Bereczki Imre gyűjtése
 a békéscsabai múzeumban címmel, ezt követően  

Nácsa Jánosra, az önkéntes tűzoltóra fotókiállítással
emlékezik a Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete.

Előadó és a kiállítást megnyitja:
Ando György néprajzkutató,

a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója.
A Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete

szeretettel látja vendégül a rendezvény résztvevőit!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szervezők

A Madarak és fák napja alkalmából játékos ve-
télkedőre hívtuk az alsó tagozatos osztályokat. 
Több feladatlapot állítottunk össze, amelyek kuta-
tó munka elé állította a gyerekeket. A feladatok a 
bennünket körülvevő élő és élettelen természetről 
szóltak. A vízről, a földről, a természetvédelem-
ről, az állatokról, növényekről.  Rajzpályázatot is 
hirdettünk. A feladatok között szerepelt az év fá-
jának, az év madarának, az év vadvirágának, az év 
rovarának  a felkutatása, ezekről rajzok készítése 
szabadon választott technikával. A gyerekek a ve-
télkedő minden részét nagyon alaposan oldották 
meg. Sok hibátlan feladatlap és több mint 120 rajz 
született. Ezek közül is a legszebbeket választot-
tuk ki és belőlük kiállítást rendeztünk. 

Szerzők

ÉV FÁJA, ÉV MADARA
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Május 15-én a dévaványai KEF 
szervezésében rendhagyó órán 
vehettek részt városunk diákjai.
Dr. Pacsika György járási 
hivatalvezető úr meghívásának eleget 
téve a gyomaendrődi Tótka Sándor 
világbajnok kajakozó látogatott el 

hozzánk, hogy találkozzon a helyi ifjúsággal. A diákok 
egy interjú keretében ismerhették meg a fi atal kajakos 
életútját, és hogy saját példáján keresztül mutasson utat a 
fi atalabbaknak.

Elmesélte, hogy a kajakozás előtt nagyon sok sportágat 
kipróbált: tornázott, focizott, sőt még a táncparketten is 
bizonyította rátermettségét a mozgásra. Egyik ismerőse 
révén aztán átpártolt a kajakozásra, ahol már 16 évesen 
ifjúsági világbajnok lett. Több aranyérem boldog 
tulajdonosa. A legutóbbi neves versenyen, a 2016-ban 
megrendezett riói olimpián társával K2 200 méteren 
negyedik helyezést értek el, melyre a kijutást bonyodalmak 
előzék meg, így a felkészülésük sem volt teljes.

A fi atal kajakos hangsúlyozta, hogy: „a sikerek nem 
hullnak az ölünkbe, ezekért meg kell küzdenünk, sok 
dologról le kell mondanunk. Fizikai és lelki egészségünk 
megfelelő karbantartása, az akaraterőnk elengedhetetlen, 
a család és a barátok nélkülönözhetetlenek sikereinkben.” 
A sportoló felhívta rá a fi gyelmet, hogy drogok és 
doppingszerek nélkül lehet az igazi eredményeket elérni!

Mile Lajos, elnök

IV. Underground Rockzenei Est 
Ebben az évben is sikeresen szerveztünk meg egy 

underground rockzenei estet, amelyen több mint 
100 érdeklődő jelent meg. Köszönetet szeretnék 
mondani mindazoknak, akik segítettek az esemény 
megszervezésében, résztvevő zenekaroknak, Dévaványa 
Város Önkormányzatának. Továbbá külön köszönet 
Valánszki Róbertnek, Földi Imrének, Kiss Károlynak, 
Kónya Andrásnak és Tomasovszky Sándornak! 

Köszönjük a szervezést Kónya Józsefnek és Kónya 
Dávidnak!

ITSF Leonhart Open Budapest
(nemzetközi csocsóverseny)

Áprilisban Budapesten járt egyesületünk néhány tagja 
a Nemzetközi Csocsó Szövetség és a Magyar Csocsó 

Szövetség által megszervezett eseményen. Csapatunk 
tovább bővült az elmúlt években több, a megyében játszó 
játékossal, így nyolc fős csapattal vettünk részt a versenyen. 

A következő eredményekkel térhettünk haza:
Junior Páros: Kondor Ivett – Dénes Benedek 1. hely
Junior Egyéni: Dénes Benedek 2. hely
Női Egyéni: Földi Nóra 4. hely
Női Páros: Földi Nóra - Tímea Tulkán 4. hely 
Sorsolásos Páros: Földi Zsolt - Szakali János 5. hely
Rookie Páros: Dénes Benedek -  Kondor Ivett 5. hely
Vegyes Páros: Szeverényi Dániel -  Kondor Ivett 7. hely
Nyílt Páros: Szeverényi Dániel - Kósa György 9. hely

Dévaványai Csocsó Egyesület

Az elmúlt hétvégén Győrben rendezték meg a 
kajakosok egyik legnagyobb versenyén a Maraton 
Magyar Bajnokságot. A dévaványai fi atalok derekasan 
helyt álltak a nagy mezőny ellenére. 

Dékány Gergő és Nagy Kristóf párosban
15 km - en V. helyezést értek el.  

Kovácsné Kozma Diána, KSI edző

2017. 06. 3-4. között rendezték meg Szolnokon a 
kajak-kenu régiós Diákolimpiát.

A három régió számára rendezett versenyen az Országos 
Diákolimpiára való bejutás volt a tét. A mi régiónk a Duna 
vonalától keletre tíz megyét foglal magába.

Eredmények: K-1 kölyök 1000 m Dékány Gergő 2. hely

K-2 kölyök 1000m Dékány Gergő – Nagy Kristóf 2. hely

A tanulók az iskolájúk színeiben versenyeztek a Diákolimpián.

Tisztelettel: Kovács Gábor KSI SE edző

NÁLUNK JÁRT TÓTKA SÁNDOR KAJAKOS
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Dévaványai Hírlap - 23. oldal

LABDARÚGÁS
Az utolsó 5 mérkőzésel véget ért a megye 1 labdarú-

gó szezon amelyen a felnőtt együttes a megszerezhető 15 
pontból 10 pontot szerzett. Szeptembertől a Ványai Seres 
István sportelepen várjuk a szurkolók biztatását, szurkolá-
sát. A VÁROSNAPI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ KUPÁ-
RA PAPP SÁNDORNÁL LEHET JELENTKEZNI június 
20-tól. Az első 6 csapat nevezését tudjuk elfogadni. Torna 
időpontja: 2017. július 15. szombat 8 óráttól!

2017. május. 6. szombat:  17:00  ENDRŐDÖN!
Dévaványai SE - Mezőhegyesi SE  4 - 3  (0 - 1)

60 néző, játékvezető: Sándor Gergő.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 3 Ká-

lai B., 6 Tóth Misi, 19 Marton L., - 21 Barna T., 8 
Adamecz I., 9 Kéki Cs., 14 Somogyi T., 16 Gubucz V. 
(7 Horváth B. 86’), - 10 Ernyes R., Cserék: 1 Sági B., 
2 Nyíri Ricsi, 11 Pálfi  J. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Ernyes R. 46’, Kéki Cs. 64’, Adamecz 
I. 67’, Barna T. 69’, ill: Isaszegi M. 15’, Szabó Á. 53’, 
58’ (Mindkettő 11-es ből).

Jók: Kéki Cs., Adamecz I., Barna T., Kálai B., Er-
nyes R.

Edző: Egyetlen pozitívum van a mai mérkőzésben, 
hogy 1 - 3-ról fordítani tudott a csapat. Végre már 
nem csak egy ember talált be, hátha ez a következő 
mérkőzésekre egy kis önbizalmat ad a csapatnak.

2017. május 14. vasárnap 17:00.
Tótkomlósi TC - Dévaványai SE 1 - 7  (1 - 4)

150 néző, játékvezető: Kocsondi Bálint.
Dévaványai SE:  97 Szász D., - 13 Szalai B., 3 

Kálai B., 6 Tóth Misi, 18 Ungi A. (2 Nyíri Ricsi 83’), 
- 19 Marton L., 14 Somogyi T., - 21 Barna T. (16 Gu-
bucz V. 76’), 8 Adamecz I., 9 Kéki Cs. (7 Horváth 
B. 80’), - 10 Ernyes R. (11 Pálfi  J. 80’).Játékosedző: 
Kovács Gyula.

Góllövők:  Szabó S. 33’, ill: Kéki Cs. 10’, 29’, 
Adamecz I. 23’ (11-es), Kálai B. 44’, Barna T. 75’, 
Marton L. 84’, Balogh T. (Öngól) 89’.

Jók: Szabó S., Moszheim J., ill: AZ EGÉSZ CSA-
PAT.

Edző: Jól futballoztunk, gólra törően játszottunk, vé-
gig koncentráltan játszottunk, megérdemelten nyertünk.  

2017. május. 21. vasárnap 17:00.
Dévaványai SE - Szabadkígyósi SZSC 2 - 3  (1 - 1)
130 néző, játékvezető: Zahorán János.
Dévaványai SE:  97 Szász D., - 13 Sza-

lai B., 3 Kálai B. (2 Nyíri Ricsi 63’), 6 Tóth 
Misi, 18 Ungi A., - 19 Marton L., 14 Somogyi T.
(17 Papp V. 53’), - 21 Barna T. 17 Papp V., 8 Adamecz 
I., 9 Kéki Cs., - 10 Ernyes R. Cserék: 1 Sági B.,
11 Pálfi  J. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők:  Kéki Cs. 42’, Ernyes R. 69’, ill: Piti L. 
23’, Adamecz I. 48’ (Öngól), Cseke T. 87’.

Jók:  Ernyes R., Marton L., Tóth Misi.
Kéki Csaba csapatkapitány: A döntetlen eredmény 

reális eredmény lett volna, egy jogos tizenegyest nem kap-
tunk meg ami nagyban befolyásolta a mérkőzést.

2017. május 27. szombat: 17:00. 
Mezőkovácsházi TE - Dévaványai SE 1 - 1  (0 - 1)
60 néző, játékvezető: Mezei Máté.
Dévaványai SE:  97 Szász D., - 13 Szalai B., 11 

Marton L., 6 Tóth Misi, 18 Ungi A., - 14 Somogyi 
T. 8 Adamecz I., - 7 Horváth B. (2 Nyíri Ricsi 76’), 
10 Ernyes R., 16 Gubucz V., - 17 Papp V. (34 Pálfi  J. 

76’). Cserék: 1 Sági B., 5 Kovács Gy. Játékosedző: 
Kovács Gyula.

Góllövők: Tanner G. 75’, ill: Marton L. 34’.
Jók: Marton L., Somogyi T.
Adamecz István: Fiatal, tartalékos csapatunk sok 

helyzetet kidolgozott, és kihagyott, ami a végén meg-
bosszulta magát.

2017. június 3. szombat: 17:00.
Szeghalmi FC - Dévaványai SE 2 - 7  (1 - 4)
300 néző, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE:  97 Szász D. (1 Sági B. 84’), - 13 

Szalai B., 3 Kálai B., 6 Tóth Misi, 11 Marton L., - 14 
Somogyi T.  8 Adamecz I., - 21 Barna T. (2 Nyíri Ricsi 
84’),   9 Kéki Cs., 16 Gubucz V. (7 Horváth B. 82’), 10 
Ernyes R. (34 Pálfi  J. 77’). Csere: 5 Kovács Gy. Játéko-
sedző: Kovács Gyula.

Góllövők:  Mészáros M. 33’, Tóth G. 49’, ill: Kéki Cs. 
7’, Ernyes R. 15’, 19’, 37’, Gubucz V. 46’, Adamecz I. 66’ (11 
-es), Barna T. 84’.

Jók: Mészáros M., ill: Az egész csapat (Ernyes R. a me-
zőny legjobbja).

Edző: Igazi örömfoci volt a mai nap, gratulálok a 
csapatnak az egész tavaszi szerepléshez, és köszönöm, 
hogy ilyen sok szurkoló el kisért bennünket és megnézte 
a mérkőzést és szurkolt a csapatnak.

IFI (U19)
2017. május 13. szombat: 15:00.

Békési FC (U19) - Dévaványai SE (U19)  2 - 4 (0 - 1)
20 néző, játékvezető: Tóth Imre.
Dévaványai SE U19: 97 Szász D., - 11 Zsila P., 3 

Pap Á., 5 Dékány J., 8 Gál S., -  13 Papp D., 10 Mar-
ton L., 9 Feke B., 16 Juhász P. (2 Stranszki Zs. 46’), 
- 7 Papp K., 17 Papp V. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Laukó V. 60’, Pocsai G. 80’, ill: Papp V. 
16’, 52’, 87’, Papp D. 68’.  

2017. május 19. péntek: 17:00.
Körösladányi MSK (U19) - Dévaványai SE (U19)  0 - 5  

(0 - 3)
50 néző, játékvezető: Ollé Péter.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 2 Gyeb-

nár T. (14 Hajdú Á. 12’). 3 Pap Á., 9 Séllei D.,
6 Kovács B., -  13 Papp D. (19 Stranszki Zs. 60’), 10 
Marton L., 11 Zsila P., 16 Juhász P. (8 Gál S. 54’), - 7 
Papp K., 17 Papp V. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők:  Papp V. 1’, 38’, 58’, Zsila P. 15’, Papp 
K. 85’.

Jók: Az egész csapat.

2017. május 28. vasárnap 13:00.
Békéscsabai Jamina SE (U19) - Dévaványai SE 

(U19)  5 - 2  (0 - 2)
20 néző, játékvezető: Modes Ottó Péter.
Dévaványai SE U19:  1 Sági B., - 18 Séllei D., 3 

Pap Á., 5 Dékány J., 6 Kovács B., -  13 Papp D., 11 
Zsila P. (9 Feke B. 75’), 10 Marton L., 8 Gál S. (16 
Juhász P. 61’), - 7 Papp K., 17 Papp V. Edző:  Be-
reczki Árpád.

Góllövők: Dankó D. 50’, 57’, Horváth M. 55’, 
Gajdács M. 63’, Bencsik P. 85’, ill: Papp K. 36’, Ben-
csik P. 42’ (Öngól).

SERDÜLŐ (U16)
2017. május 2. kedd 17:00.

Sarkadi Kinizsi LE (U16) - Dévaványai SE (U16)  0 - 6 
(0 - 3)

Dévaványai SE (U16): 1 Diós B., - 2 Stransz-
ki Zs. (99 Csala D. 70’), 3 Meidinger J., 6 Kovács 
B., 17 Vallach L. (5 Szarka Sz. 46’), -  8 Nagy Z.
(12 Feke T. 61’), 10 Juhász P., 13 Hőgye B., 7 Szabó 
M., - 11 Papp D., 15 Katona I. (4 Ernyes Ricsi 46. 
Csere: 14 Szabó N. Edző: Ugrai Csilla.

Góllövők: Nagy Z. 10’, Papp D. 40’, 47’, 82’, Ju-
hász P. 41’, Szabó M. 61’.

Jók:  Az egész csapat.

2017. május 12. péntek 17:00.
Vésztői SE (U16) - Dévaványai SE (U16)  2 - 1 (1 - 0)

Dévaványai SE (U16): 1 Diós B., - 3 Meidinger J., 
5 Szarka Sz., 6 Kovács B., 17 Vallach L., -  12 Feke 
T., 10 Juhász P., 13 Hőgye B., 7 Szabó M., - 11 Papp 
D., 15 Katona I. (14 Szabó N. 71’),  Csere: 4 Ernyes 
Ricsi. Edző: Ugrai Csilla.

Góllövők: Kovács L. 40’, 88’, ill:  Juhász P. 54’.

2017. május 18. csütörtök 17:00.
Berényi Gyermek FC „A” (U16) -
Dévaványai SE (U16)  2 - 2 (1 - 0)

Dévaványai SE (U16): 1 Diós B., - 3 Meidinger 
J., 5 Szarka Sz., 6 Kovács B., 17 Vallach L. (99 Csala 
D. 79’), -  2 Stranszki Zs., 10 Juhász P., 11 Papp D.,  
Szabó M., -  9 Hraskó D. (12 Feke T. 67’), 15 Katona 
I.,  Edző: Ugrai Csilla.

Góllövők: Fekete R. 13’, Balog N. 78’, ill:  Katona 
I. 54’, Meidinger J 85’.

2017. május 26. péntek 17:00.
Sárréti Gyöngyhalász GYSK (U16)
- Dévaványai SE (U16)  0 - 5 (0 - 2)

Játékvezető: Mikálik Pál.
Dévaványai SE (U16): 1 Diós B., - 6 Kovács 

B., 3 Meidinger J., 12 Feke T. (5 Szarka Sz. 46’), 
17 Vallach L. -  2 Stranszki Zs., 10 Juhász P.,
11 Papp D., 7 Szabó M., -  9 Hraskó D. (4 Ernyes 
Ricsi 73’’), 15 Katona I. (8 Végh T. 78’). Edző: Ugrai 
Csilla.

Góllövők: Papp D.1’, 41’, 80’, Hraskó D. 22’,  
Szabó M. 87’.

Jók: Az egész csapat.

Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:
 M GY D V

1. Füzesgyarmati SK 24 22 0 2 (98-19)  66 pont

2. Kondorosi TE 24 19 0 5 (70-33)  57 pont

10. Dévaványai SE 24 5 5 14 (41-72)  20 pont
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Sztasák Balázs és Czirják Hajnalka fi a Balázs,
Miklovicz Gyula és Kovács Anita lánya Anna,
Tóth Márk és Farkas Natália lánya Maja Natália,
Ungi Ferenc és Magda Annamária fi a Ferenc,
Nyíri István és Gyetvai Krisztina lánya Linett Hanna.

Születések:

Nevem:

Ungi Ferenc
Születtem: 2017.05.18.

Édesanyám neve: Magda Annamária,
Édesapám neve: Ungi Ferenc.

Gratulálunk!

ÉÉÉd á

300 literes fagyasz-
tó láda eladó!

Érdeklődni:
 06-70/230-4727

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

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

Bontott cserép és 
tetőléc eladó!

Érdeklődni:
06-30/619-0156

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

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

HÁZ SÜRGŐSEN ELADÓ!
Dévaványán a Sarló u. 22. 

szám alatti 2 szobás,
fürdőszobás, gázkonvektoros 

családi ház eladó!
Irányár: 3.500.000 FT
Érd.: 06-70/252-3798

Beépített csempekályhás, 

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

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

melléképületek, gázkonvektor, 3 fázis bekötve)
Érd.: 06/20-423-6488, 06/20-268-1535

Kovács Attila a DSE versenyzője árpádhalmi 
versenyen vett részt.

Eredmények:
- egyéni nyílt 3. hely
- páros 3. hely
- 50-65-ig korosztály 3. hely

ASZTALITENISZ
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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. június 16. (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

Úszótanfolyam!
A tanfolyamok kezdete: június 26. (hétfő) 8 óra és 17 óra.

Időtartama: június 26-tól július 7-ig.
Igény esetén egyéni időpontban! Felnőttek részére is!

Jelentkezés telefonon: +36/20-551-4868,
vagy a helyszínen a kezdés napján.

Nagy Ádám testnevelő-edző

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

Farkas János halálának 15. évfordulójára 
Felesége, gyermekei és unokái.

„Még fi atal kézzel fogtam meg a kezed
Még fi atal szemmel néztem a szemed

De már idősödő kézzel fognám a kezed
és már idősödő szemmel nézném a szemed

életed elmúlt mint egy pillanat
Emléked szívünkben él és örökké megmarad.”

Megemlékezés
Sajnálom az utolsó percet, mert nem lehettem veled, 

nem búcsúzhattam tőled, nem foghattam a kezed, 
nem mosolyoghattam rád, nem törölhettem le könnyeid, 
nem csókolhattam homlokod, nem láthattam szemeid, 

nem érezhettem simogatásod, nem hallhattam csengő szavad, 
mert az utolsó perc, az utolsó perc az, mely mindent elragad!

Lemaradtam e percről.

DRÁGA  NAGYMAMÁM
NAGYON-NAGYON SZERETÜNK.

FÁJDALMUNK
AZ IDŐ MÚLÁSÁVAL SEM ENYHÜL.
Oláh Józsefnére emlékezünk, halálának

1. évfordulóján.
A gyászoló család 

BÚZA FELVÁSÁRLÁS
betakarításkor, napi áron a rizshántolóban.

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

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!
A CSOK és a letelepedési támogatás mellett esetleg 

hiányzó összeg részletfizetése megoldható.
Érdeklődni: 06-20-578-17-90,

06/29-367-842
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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. június 26., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a 2017. június 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: Július 7.
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
a 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.

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!

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

2 SZOBA ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ, 
GAZDÁLKODÁSRA ALKALMAS MELLÉKÉPÜ-

LETEKKEL ELADÓ A KÖLESHALMI ÚTON.
IRÁNYÁR: 6M FT

ÉRDEKLŐDNI: 06/30-238-94-02








