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A testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2013. október 11. napján rendkívüli ülést

tartott több, halasztást nem tűrő ügy miatt, melynek során el-
sőként a Dévaványa, Körösladányi út 1. szám alatti általános
iskola épület központi fűtésrendszerének rekonstrukciós
munkáira vonatkozóan beérkezett árajánlatokat bírálta el. A
képviselő-testület a helyi beszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánította, és az Inox-Therm Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói
u. 61.) 4.123.690,-Ft bruttó áras ajánlatát hirdette ki nyertesnek.

A képviselő-testület második napirendi pontként a Dévaványa,
Hámán K. u., Kulich Gy. u. és Zrínyi M. u útépítésre
vonatkozóan beérkezett árajánlatokat bírálta el. A fenti utcák
kivitelezésére indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánította, és a Gold Partner Kft. (1134 Budapest, Kassák L.
u. 76. VI. em. 59. sz.) ajánlatát hirdette ki nyertesnek a Hámán
K. u. kivitelezésére 9.420.240,-Ft, Kulich Gy. u. kivitelezésére
7.521.240,-Ft, a Zrínyi M. u. kivitelezésére 11.081.000,-Ft nettó
összegekben.

A képviselő-testület harmadik napirendi pontként a kátyúzásra
beérkezett árajánlatokat bírálta el, mely során a helyi beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánította, és a Gold Partner Kft.
(1134 Budapest, Kassák L. u. 76. VI. em. 59. sz.) 1.512.000,-Ft
nettó áras ajánlatát hirdette ki nyertesnek.

A képviselő-testület negyedik napirendi pontként a magán-
beruházás céljából 1,8 ha-s téglagyári iparterület értékesítésére
vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadásáról döntött. A
Képviselő-testület pályáztatás útján meghirdeti eladásra az
01634/12 hrsz-ból telekalakítást követően kialakításra kerülő
18000 m2 területű, ipartelep művelési ágú 6.601.320,- Ft+ÁFA
induló vételárú ingatlanát helyi munkaerőt foglalkoztató ipari
létesítmény építésére, 2 éven belüli beépítési kötelezettséggel.
Az ajánlatok felbontásának időpontja 2013. október 24. 9 óra,

az eredményhirdetés időpontja 2013. november 4. 9 óra.
A képviselő-testület ötödik napirendi pontként a Közép-Békési

Térség Ivóvízminőség Javító Programhoz BM önerő alap támo-
gatás igényléséhez szükséges önerő vállalásáról döntött. Dé-
vaványa Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzati önrész összegét a 2014.
és 2015. évi költségvetési rendeletében elkülöníti, a 2014. évben
28.781.582,-Ft a 2015. évben 51.816.903,- Ft összegben.

A képviselő-testület hatodik napirendi pontként a könyvvizs-
gálói feladatok további igénybevételéről döntött. Jelenleg a
könyvvizsgálati feladatok ellátása havi bruttó 44.450,- Ft, éves
szinten ez 533.400,-Ft-ot jelent a költségvetésben. A jogszabály
ugyan nem teszi kötelezővé a könyvvizsgálatot, de szakmai
szempontból fontos, hiszen egy külső kontrollnak számít.
Továbbá az államháztartás számvitelt szabályozó új kor-
mányrendelet tartalmában és felépítésében gyökeresen eltér az
előző szabályozástól. A képviselő-testület a jelenleg hatályban
lévő megbízási szerződést nem kívánja felmondani.

A képviselő-testület bejelentések között tárgyalta és döntött,
hogy a 2013. október 27-ei  háromszéki Nagy Menetelést
50.000,- Ft-tal támogatja.
A képviselő-testület következő ülését 2013. november 28-án,
15 óra kezdettel tartja.
1. közmeghAllgAtás: a lakosság közérdekű
javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása
2. A 2013. évi költségvetés éves teljesítéséről szóló tájékoztató
2014. évi költségvetés előzetes koncepciója
3. A 2014. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása
4. Tájékoztató az önkormányzat által támogatott dévaványai
civil szervezetek tevékenységéről

Ezúton hívunk és várunk minden érdeklődőt!

Polgármester választási fórum

2013. október 25-én választási fórumra hívták Dévaványa
polgárait a polgármester jelöltek. A rendezvényen sok érdek-
lődő választópolgár tette tiszteletét, és hallgatta meg a pol-
gármesteri székért induló jelöltek bemutatkozását.

A fórumot – mint megbízott polgármester – Novák Imre nyi-
totta meg, köszöntötte a résztvevőket. A bemutatkozás sor-
rendjét sorsolással döntötték el, megállapodtak abban, hogy
minden jelölt 10 percben ismertetheti választási programját,
majd a választópolgárok 2-2 percben mondhatják el kérdé-
seiket, véleményüket, s azokra 2-2 percben adhat minden
jelölt választ. Először Novák Imre – megbízott polgármester,
évek óta alpolgármester - polgármester jelölt mutatkozott be,
majd Feke László, Dévaványa Város Önkormányzata,
műszaki irodavezetője, Valánszki Róbert, a Gyomai Járási Hi-
vatal Járási Gyámhivatalának vezetője, Kiss Károly, Dé-
vaványa Város Szociális- és Egészségügyi Bizottságának

elnöke. 
VálAsztási progrAmjukAt minden VálAsztópolgár

kézhez kAphAttA. A fórum zárszAVát – közösen - így

fogAlmAzták meg: minden VányAi polgár menjen el

szAVAzni, éljenek jogukkAl, és felelősségteljesen,
Véleményüket kifejezVe támogAssák 2013. noVember

10-én Azt A polgármester jelöltet, Aki számukrA A

legAlkAlmAsAbb! MM

Pályázati felhívás
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatot
2013. november 15-éig a Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal 9-es irodájában lehet benyújtani, Bursa Hungarica Elek-
tronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében -
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

- (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) a személyes és pá-

lyázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űr-

lapot kinyomtatva és a pályázó által aláírva a Dévaványai Közös

Önkormányzati Hivatal 9-es számú irodájában kell benyújtaniuk

a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatáro-

zott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírás

megtekinthető a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

hirdető tábláján és interneten a  www.devavanya.hu oldalon.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
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Köllner Ferenc Emlék-Díj Kitüntetés
pap Tibor nyugalmazoTT 
polgármesTer részére

Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította szeptember 30-át a
helyi önkormányzatok napjává, annak emlékére, hogy
1990-ben ezen a napon tartották meg az első szabad hely-
hatósági választásokat magyarországon. minden évben ün-
nepségekkel emlékeznek meg a magyar önkormányzatiság
születéséről. 2013-ban a négy önkormányzati szövetség
ebből az alkalomból gödöllőn ünnepelt október 1-jén. 
A Települési önkormányzatok Országos Szövetsége Elnök-

ségének határozata
alapján, a szövetség által
adományozható legma-
gasabb, Köllner Ferenc-
emlékdíj kitüntetésben
részesült pap Tibor, dé-
vaványa város nyugalma-
zott polgármestere, a
TöOSz Felügyelő bi-
zottságának volt elnöke,
sikeres városvezetői
tevékenysége, a TöOSz
szerepének, súlyának és
rangjának erősítése,
valamint az önkormányza-
tiság érdekében, a szövet-
ség alapítása óta végzett,

következetes tevékenysége elismeréseként.
munkásságát, az ország polgármesterei előtt dr. zongor
gábor, a TöOSz főtitkára méltatta. Kiemelte a tényt, hogy
pap Tibor 1968 óta töretlenül végezte dévaványa – a térség,
a megye, a régió, az ország - érdekében fáradhatatlanul
munkáját, és közben folyamatosan képezte magát. nemcsak
kitüntetésekben részesült – miniszteri Tanács Kiváló dol-
gozója, békés megye Településfejlesztéséért díj, OKm
Kultúráért kitüntetés, Kiváló Köztisztviselő elismerés, bel-
ügyminisztérium aranygyűrűje stb. -, hanem munkássága
alatt dévaványa ismételten elnyerte a városi rangot. mint a
TöOSz tagja, később annak éveken keresztül a felügyelőbi-
zottsági elnöke, folyamatosan támogatta a szövetség
érdekvédelmi munkáját. polgármesteri munkáját kimagasló
felkészültséggel, kitartással, alapossággal végezte.
pap Tibor számára Schmidt jenő, a TöOSz elnöke adta át a
díjat. Többek között gratulált nyugalmazott pol-
gármesterünknek Szabó gellért, a magyar Faluszövetség
(mFSz) elnöke, dr. Wekler Ferenc, a Községek,
Kistelepülések és Kistérségek Országos önkormányzati
Szövetsége (KöSz) elnöke, dr. gémesi györgy, a magyar
önkormányzatok Szövetsége (möSz) elnöke, valamint az
ország polgármesterei – városunk nevében novák Imre meg-
bízott polgármester köszöntötte -, országgyűlési képviselői.
Pap Tibor számára kívánunk a város polgárai nevében sok-

sok tartalmas évet, szerettei körében pedig nyugodt, békés

életet! Gratulálunk!

Murányi Magdolna

Strandfürdő hírei

örömteli hírrel szolgálhatunk a kedves érdeklődőknek.
2013-Tól isméT igénybe veheTő a Téli kiúszós meDence

a válTozaTlanul műköDő gyógyászaT és wellness

szolgálTaTások melleTT. 
A hűvösebb napokon kellemes kikapcsolódást nyújthat a
meleg vizes szabadtéri medencénkben megmártózni, a sza-
unánkban felmelegedni és egy aromás masszázs után meginni
a strandbüfében egy finom italt. 
Továbbra is szertettel várjuk a gyógyulni és pihenni vágyókat!
nyitva tartás: november 1-től 

hétköznap: 07.30 - 20 óráig
hétvégén: 14.00-18.00 óráig

információ és bejelentkezés a 06/66-483-127-es telefonszámon.

Tiszta lappal!

TiszTelT Dévaványaiak, 

keDves válaszTópolgárok!

SzErETnéK KöSzönETET mOndAnI mIndAzOKnAK,

AKIK mEgTISzTElTEK bIzAlmuKKAl, A TámOgATá-

SuK, mElyET Az AjánlóSzElvényEK EljuTTATáSávAl

FEjEzTEK KI, SzámOmrA ErőT Ad Az ElőTTEm álló

FElAdATOKhOz. KöSzönöm TOvábbá AzOKnAK,

AKIK InduláSOm mEllETT KIállnAK éS SEgíTIK

munKám.

KérEm, hOgy SzAvAzATAIKKAl 2013. nOvEmbEr 10.

nApján IS álljAnAK mEllETTEm!

Valánszki Miklós Róbert

Idősek otthonának alapítványi bálja
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak akik, az
Idősek Otthonának Alapítványi bálját támogatták, illetve a ren-
dezvényt jelenlétükkel megtisztelték. 
Ezzel az alapítványi bállal mondunk köszönetet mindazoknak,
akik hosszú éveken át rakták le az utat, amelyen ma mindannyian
járunk, akik bennünket felneveltek, becsületre, tiszteletre és
tisztességre. Tisztelet az időseknek, hiszen az ő bölcsességük és
múltbéli tapasztalatuknak köszönhetően tudnak ma a fiatalok új
világokat építeni. Fontos, hogy tudjunk egymásnak segítő kezet
nyújtani, fiatal az öregnek, öreg a fiatalnak. Intézményünk dolgo-
zói ezen, rendezvényből befolyó támogatásokkal kívánják az
idősek mindennapjait kellemessé, színvonalassá, tartalmassá tenni. 
Köszönjük a támogatásukat!             Tóth Julianna intézményvezető
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Gratulálunk
TÓTH ISTVÁNNÉ SERES ETELKÁNAK, 

AZ ARANYDIPLOMÁS PEDAGÓGUSNAK!
„A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint
a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak
pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és
mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti - bár ez sem
kevés -, hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez,
mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba,
állandó s eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és
tapasztalás közé.” (Gyergyai Albert)

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
2013. szeptember 28-án rendezte meg díszdiploma-átadási ün-
nepségét azon volt hallgatóinak, a diplomás középiskolai
tanároknak, akik 65, 60 és 50 éve fejezték be tanulmányaikat
a Karon. A díszokleveleket Csernus Sándor, a kar dékánja adta
át. Ezen az ünnepélyen kaphatta kézbe - mint az egyetemen
50 éve végzett - aranydiplomáját városunk mindenki által is-

mert és szeretett pedagógusa, Seres Etelka.
Hosszú évtizedeken keresztül
tett meg mindent annak
érdekében, hogy emberségből,
tudásból, bölcsességből a lehető
legtöbbet átadja a gyerekeknek,
fiataloknak. Életének minden-
napi része volt az iskola, s év-
tizedeken keresztül dolgozott a
város oktatásügyéért a minden-
napokban. Az aranydiploma
elérése viszont ünnep, a
kiválóan végzett áldozatos
munkájának ünnepe. „Eta néni”
megérdemelten ünnepelhet.
Sok-sok volt tanítványának, kol-
légáinak nevében gratulálunk,
és sok-sok tevékeny éveket
kívánunk! MM

Művelődési ház hírei
VI. Betakarítási ünnep - 

A betakarítási ünnep meghívóját idén a napraforgó díszítette, ami
szívünkhöz közel áll, hiszen Dévaványa szántóföldjein gyakran meg-
található. Szépen példázza ezt Hajdú Judit fotója/képeslapja, amint a kis
piros vonat halad a napraforgó tábla mellett. Idén kilenc kert került
értékelésre, hét lakókert, egy utcai előkert és a református templom és
parókia kertje. A kilenc féle lakókert átfogó keresztmetszetet ad a dé-
vaványai kertkultúráról- annak változásáról, tendenciájáról. Mit
tükröznek ezek a kertek, hogyan értékelhetők? Értékelési szempontok:
összhang a lakókkal, funkcionalitás, biológiai sokféleség, egyedi érték.
REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS PARÓKIA KERTJE: A PÉL-
DAMUTATÁS KERTJE. Közösségi használatú díszkert, mint ilyen,
mindig nagy figyelem kísérte. Az előkertben sziklakert és sok színes
virág, örökzöldek vannak. Érdekessége a sok ökörfarkkóró a bejárati
járda mellett - mintegy őrt állnak. Az oldalkertet és a templom keleti
homlokzatát különleges szögből mutatja be egy fotó egy szép ezüst-
fenyővel. A templom és a lelkészlakás között van Dévaványa talán leg-
nevezetesebb, legkülönlegesebb fája- a több mint 100 éves - Ginkgo
biloba/páfrányfenyő - amely napjaink egyik divatnövénye. A lelkész-
lakás udvara filagóriával, kerekes kúttal, kerti tavakkal,virágtoronnyal,
évelő és egynyári virágokkal kiemelkedően szép együttest alkot.
-PAPP EMILNÉ ÉS L.PAPP ZSIGMONDNÉ Széchenyi utca 14.
A  LEGHARMONIKUSABB KERT. A legidősebb pályázó és
CSALÁDJÁNAK  kertje hosszan kiérlelt, jó arányú, teljes összhangban
a környezetével. Példás az utcai előkert három szintű ültetéssel, szivar-
fákkal, örökzöldekkel, liliomokkal. Az oldalkertek különösen szép
felvezetést adnak a bejáratig. A műhely vadszőlővel, klemátisszal,
nőszirommal, kerti mályvával lehatárolt. A pihenőhely mellett sziklakert
van. A hátsó kertben gyümölcsös, veteményes mellett a gyepfelület
játékra, sportolásra, társasági összejövetelek számára is alkalmas. A kerti
funkciókat gyarapítja a kemence, a sütőhely és a kutya kenel.
ÉRTÉKELÉS: I. helyezés
-PAROLA MIHÁLYNÉ Deák Ferenc  u. 72. A LEGKÜLÖNLEGE-
SEBB KLÍMÁJÚ, ÖRÖKZÖLD -"FITONCID" HATÁSÚ KERT.
Baktériumölő hatást lehet elérni sok örökzöld- elsősorban borókafélék
ültetésével. Ezt a tüdőszanatóriumokban is alkalmazzák. A kert jól
példázza, hogy a különleges mikroklíma az Alföldön is megvalósítható,
mint például a Szarvasi Arborétumban. Jellemző a háromszintű
növényültetés, tündérrózsás kerti tavak létesítése, dús talajtakaró szint,
virágos cserjék és cserepes növények kihelyezése a kertbe és a teraszra.
Értékes az utcai előkert gazdag növényültetéssel. 
ÉRTÉKELÉS: II. helyezés.
-TÓTHNÉ SZABÓ ÉVA Kodály Z. u.  23. 
A LEGKITARTÓBB "KUTYÁS KERT". Arányosan tagolt, sok
funkciós kutyatartásra is berendezkedett kert. Jellemzői: Ápolt sövényes
előkert sok örökzölddel, kaktuszkert klematisszal, rózsakert, virágos
cserjék, illatos futónövény, napraforgó, gyümölcsfák. A védendő
növényeket fa kerti szegéllyel határolták. Az internetes szavazáson a
legtöbb szavazatot kapta. 

ÉRTÉKELÉS: III. helyezés
-VASS FERENCNÉ Zrínyi u. 3. 
A NYUGDÍJAS ÉLETVITELNEK A LEGSOKOLDALÚBBAN
BERENDEZETT KERT. Teljes az összhang a család igényeivel, min-
denkinek és mindennek van helye jó beosztással a kertben, a kacsáknak,
a kutyának, macskának egyaránt. Jellemzői: lekvár főzés és pihenés
helye a diófa alatt, ápolt veteményes, szőlőlugas, gyümölcsös, virá-
goskert fűszernövényekkel, csicsókával. A követésre méltó előkert az
utcai árokpart meténggel és madárhúrral van befuttatva-,  itt nem kell
kaszálni. 
ÉRTÉKELÉS: dicséretes kert.
-MAGYAR ISTVÁNNÉ Kör utca 24 
TORNÁCOS PARASZTHÁZZAL KIEMELKEDŐEN
ÖSSZHANGBAN LEVŐ KERT. Színes virágos előkert, jól kihasznált
gazdasági udvar, igényes pihenőhely, sütőhely jellemzi a kertet.
Kiemelkedően szépek a cserepes gumós begóniák, a kaliforniai mák, a
kékvirágos len és a diófa. ÉRTÉKELÉS. dicséretes kert.
-SZURGENT ISTVÁNNÉ Hunyadi u. 64. 
A LEGSZEBB SMARAGD TUJÁK GYŰJTEMÉNYES KERTJE.
A kert a lakókkal teljes összhangban van, példás fenntartással művelik
kertjüket nyugdíjas éveikben. Az ólak már üresen állnak, és a kiskutya
is csak fényképről látható. Kevesebb a funkció és a növények fajszáma
a kertben, de egy-egy kedvenc virág kiemelt figyelmet és ápolást kap.
Példásan működik az öntözés a kútból, a sok örökzöld szépen fejlődik.
Kívánom sokáig élvezzék második hobbijukat, a kerékpározás élményét
is! ÉRTÉKELÉS: dicséretes kert.
DÉKÁNY ZSOLT ÉS CSALÁDJA Körösladányi út. 
A LEGÉRDEKESEBB KÍSÉRLET KERTJE.
Legfiatalabb kertművelőknél a kert kialakítása  új ötletekkel folya-
matosan zajlik. Az előkert fehér murvával terített sziklakerttel és
szárazságtűrő mini örökzöldekkel beültetett. Ez a "szárazkert" mintegy
kísérlet fogható fel - hogyan fog változni az évek múlásával? Az angol
tengerparton - Dover fölött,  művészek kezdeményezésére létesültek az
1970-es években kavicsos szárazkertek a szinte termőföld nélküli
területen, tiltakozásul egy atomerőmű létesítése ellen. A kertek máig is
látogatottak. A szárazkert ellentettje a kút és a gyönyörű fűzfa. A gyepes
hátsókert játékra, sportolásra használt, funkciója még bővíthető.
ÉRTÉKELÉS: dicséretes kert.
CSATÁRI FERENC Deák F. u. 62. Versenyen kívül : 
A LEGSZEBB ÖKÖRFARKKÓRÓS UTCAI ELŐKERT. Az
alföldi tájjal való összhang jó példája. Az ember gondolkodásmódját,
együttrezdülését fejezi ki a természettel: meglátni a gyepfelületből
előtörő szépet a világító sárga virágú szöszös  ökörfarkkórót, amely
gyógynövény is és tovább éltetni, ápolni is.
Mindez DÍCSÉRETES, követendő kertkultúrára utal.
REMÉLEM, JÖVŐRE IS HASONLÓ LESZ AZ ÉRDEKLŐDÉS
A SZÉP KERTEK IRÁNT. Sok felüdülést, örömöt és pihenésre is
szánt időtöltést kívánok Dévaványa kertjeiben!

Dékány Margit tájépítész, táj és környezetrendező szakmérnök 
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FelnŐTT  TárSaSTánC tanfolyam 
kezdődik kellő jelentkező esetén, 

dévaványa művelődési házban 
péntek esténként 20 órától

Tanfolyam díja:
8.000.-Ft/12 alkalom x  90 perc

Beiratkozás az irodán munkaidőben, 
illetve Tel: 66/483-051

kezdők és haladók 
jelentkezését várjuk!

Táncoktató: perei ágnes 

TánCoS  eST
a művelődési házban

2013. november 23-án 19 órától
a zenéről gondoskodik: Bak krisztián 

Belépő: 500.-Ft
az est folyamán büfé működik. 

A belépő egyben tombola szelvény is, mellyel duplán nyer!!!
az erzsébet és katalin nevű vendégeknek külön meglepetés! 

HázHoz meGY a miKUláS!

Dámk Dévaványa Gyöngy u 6-8. in-
tézményünknél lehetőség van megrendelni a
télapót gyerekek részére, továbbá fényképet
készíttetni a csomag átadáskor. az előre
összeállított csomagot a művelődési ház
irodájában gyűjtjük, és december 5-én, illetve

6-án igénytől függően lakásra szállítjuk.
kiszállítási díj: 200.-Ft/gyerek. Három gyerek esetén:600.-Ft 

miKUláSváró eSTe  - 2013. december 6-án
15.30-tól Hősök tere – meleg teával és kaláccsal várják a

gyerekeket a családsegítő munkatársai.
16 óra - a városi fenyőfához fog érkezni a mikulás. 
15 órától – művelődési ház: mikulás-csomag tartó            
készítés, arcfestés
16.30-tól Díszletes, jelmezes meseelőadás. 
címe: kele, kótya, mikulás

A rendezvény: ingyenes
Várjuk sok szeretettel a kicsiket és a nagyobbakat is!

a könyvtár hírei
október 7-13. között került sor az országos könyvtári napok
megrendezésére az informatikai és könyvtári szövetség és a
nemzeti kulturális alap támogatásával.
a könyvtári napok eseményei: 
A könyvtár vendége volt Sándor Anikó, Aki el CAmino –
út Ami hAzAviSz Címmel tArtott előAdáSt. 
AmbruzS-SzAbó JózSef fotókiállítáSA
SeleJt könyvek éS folyóirAtok váSárA
JátSzóház – terméSképek kéSzítéSe
népmeSe nApJA rAJzpályázAt eredményhirdetéSe éS kiál-
lítáS
a helyezettek könyvjutalmat, a különdíjasok ajándékcsomagot
kaptak:

a könyvtári napok eseményeiről készült képek
megtekinthetők a könyvtár facebook oldalán.
https://www.facebook.com/ladanyimihalykonyvtar.amk
a fotókiállítás és a rajzpályázatra készült képek továbbra
is megtekinthetőek a könyvtárban.

meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, ismerő-

seit, barátait a ladányi mihály Könyvtárba, 13. éve
tartó előadás-sorozatunk folytatására, melynek

témája:

KÖrnYezeT ÉS eGÉSzSÉG

2013. november 13. (szerda) 18 óra
nyers, élő, egészséges ételek

előadó: lénárt Ditta

2013. november 20. (szerda) 18 óra
z-generáció 

előadó: Dr. victor andrás
(elTe, ny. főiskolai tanár)

DÉVAVÁNYAI KULTURÁLIS 
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

1-2. osztályosok:
1. helyezett Borsos amanda 1. c
2. helyezett molnár Janka 2. c
3. helyezett Bak virág 2. a

Különdíjasok:
Földi Hédi 1. b
Gonda nóra 2. b
tóth adél 2. b
tóth Dávid 1. b

3-4 osztályosok:
1. helyezett Farmasi szabolcs 3. a
2. helyezett Juhász máté 4. o.
3. helyezett vakarcs Rózsa 3. c

Különdíjasok:
Barta vivien 3. c
Bereczki Barbara 3. c
Borsos imre 4. a
ignácz Dóra anna 4. a
ignácz tibor 3. c
katona istván 4. o.
kecse sára 3. c
kovács kitti 3. b
kovács laura 4. a
ladányi valentina 4. a
mészár Debóra 4. o.
tóth József 4. o.

Köszönet
az arco kamarazenekar 2013. szept. 28-án ismét koncertet
adott Dévaványán. ismert és kevésbé ismert dallamok
csendültek föl victor andrás konferálását követően. a hang-
verseny szívet melengető volt most is, többek között azért,
mert a zenészek több mint 15 éve járnak vissza hozzánk,
valamint azért is, mert a helyi vox Humana vegyes kar tagjai
színesítették a műsort. különlegessége volt az estnek, hogy
Fekete noémi, volt dévaványai tanuló is fellépett
hegedűjátékával.
köszönjük a zenészek játékát, a vegyes kar és Fekete noémi
közreműködését, valamint támogatóink segítségét:
• Dévaványa város Önkormányzata (anyagi támogatás)
• Református egyházközösség (helyszín biztosítása)
• Dévaványai vadásztársaság (szállás)
• ladányi mihály könyvtár (plakátok, meghívók elkészítése)
• saly sándorné (szervezés, étkeztetés)
• Ramóna étterem (étkeztetés)

Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
Saly Erika

Újra indul a Civil Házban

az egészséges életmód tanácsadás

Bicskei RóBeRttel és DR. Demény Jánossal.

2013. november 4. 14 óra

Belépés DíJtalan! minDenkit szeRetettel váRunk!
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Középiskolai hírek
SzINtvIzSgáK

Az idei tanév őszi vizsgaidőszakában a fodrász és eladó csoport-
jaink tettek a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szer-
vezésében szintvizsgákat.
Október 14-én a fodrászok mutatták be eddig megszerzett
készségeiket: berakós és Marcell-hullámot készítettek, dauert
csavartak és élő modellen borotváltak. A szintvizsgát sok
nemzeti és nemzetközi verseny dobogós helyezettje, a zsűri el-
nöke, Cseh István Úr elnökölte. A vizsgáztatók, Gellai Zoltánné
és dr. Laczóné Kiss Ágota tanácsai mellett így külön figyelem-
mel kísérték a vizsgázók az elnök úr észrevételeit, javaslatait.
Vizsgáztatóink magas szintű munkáját és tanulóink példás hoz-
záállását mutatják az eredmények, a 4,6-os vizsgaátlag.
Reméljük, a közelgő szakmai vizsgán is hasonló szép munkákat
csodálhat, értékelhet majd a vizsgabizottság!
Az élelmiszer és vegyi áru eladók október 16-án mérettették
meg magukat Viczián László Úr elnökletével. Mind a bolti
gyakorlati részen, mind az elméletibb jellegű írásbeli során mu-
tathatták meg a jelöltek, milyen pontossággal készítenek számlát,
írnak árumegrendelést vagy visszajelzést, hogyan ajánlanak egy
– egy terméket a vásárlóknak. Megtapasztalhattuk, milyen
hasznos ez a vizsga-lehetőség, hiszen a próbamegmérettetések
és modulzáró számonkérések mellett volt olyan vizsgázó, aki
ténylegesen itt szembesült azzal: van még pótolnivalója a közeli
szakmai vizsgáig. Köszönjük az áFÉSz COOP üzletlánc dé-
vaványai MAXI COOP üzletének, illetve az irodai dolgozók-
nak, a vezetőségnek, hogy helyet adtak a vizsga
megrendezéséhez, s tanulószerződéses munkájukkal is nagyban
hozzájárulnak képzéseink sikeréhez.

HíMző SzAKKöR
Iskolánk néhány diákja: panziósok és kollégisták az intézmény
falain kívül is képzik magukat: igyekszenek szakmájukban
minél többet, nem csupán iskolai keretek között elsajátítani.
Ezért is csatlakoztak a József Attila Művelődési Ház felhívására
induló hímző szakkör munkájához. Az első benyomásaikat a
következőkben rögzítették: „Mi, kollégisták (Monoki Vivien,
Gönczi Orsolya, Márki Ágnes) érdekesnek találtuk a felhívást,
és elhatároztuk, hogy elmegyünk az első foglalkozásra. Hozzánk
csatlakoztak panziós osztálytársaink is (Kálmán Annamária,
Szekeres Annamária). Dr Nagy Lászlóné Marika néni nagy
szeretettel fogadott minket. Örülünk, hogy ilyen jellegű
foglalkozások is vannak a művelődési házban, és gondoltak
ránk, középiskolásokra is. Az első alkalommal kereszthímzést
tanultunk, a nevünket hímeztük kongré anyagra. Ez olyan jól
sikerült, hogy most már könyvjelzőket hímzünk. A foglalkozá-
sok nagyon jó hangulatúak, mindenki örül, ha valami szép mintát
készít, gyakran segítenek nekünk a hímző szakkör idősebb tagjai
is. Hasznos időtöltésnek találjuk a hímző szakkört, ha ügye-
sebben fogunk dolgozni, megtanulhatjuk a gyöngyfűzést is.
Ruháinkat díszíthetjük majd szebbnél szebb mintákkal.”

Tóth Erika, egységvezető

DÉvAváNyAI KözÉPISKOLáSOK A Iv. ALFöLDI
RegIONáLIS öKOISKOLAI veRSeNyeN 

Ebben az évben szeptember 30-án került megrendezésre a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény Orosházi Telephelyén az Alföldi
Regionális Ökoiskolai, Környezetvédelmi Verseny, amelyen szá-
mos dél-alföldi város  középiskolásai vetélkedtek három fős
csapatokban. Többek között Szeged, Szentes, Csongrád,
Orosháza, Békés középiskoláiból. A Tisza Kálmán Közoktatási

Intézmény dévaványai egységét is képviselte egy három fős
csapat.  A nagyon izgalmas, kilenc feladatból álló vetélkedőn a
dévaványai csapat négy feladat után még a harmadik, negyedik
helyen állt, de a végső hajrá nem sikerült nagyon jól, így a hete-
dik helyen végzett. Első alkalommal vettek részt a diákjaink
ilyen megmérettetésen, mindenképp dicséret illeti a csapat tagjait
a szép versenyzésért. A vetélkedést külön színesítette és a szín-
vonalát emelte a Körös- Maros Nemzeti Park munkatársainak
közreműködése a zsűrizésben, és a nemzeti parkot bemutató
vetítéses előadás.
Köszönjük a szervezőknek, hogy részt vehettünk ezen a jól szer-
vezett, érdekes és színvonalas versenyen, és köszönjük a
meghívást a következő, V. Alföldi Regionális Ökoiskolai
versenyre is, amelyen szintén képviselni szeretnénk a dé-
vaványai középiskolát.

Szabó László Zoltán, tanár

Részt vettünk a „2013. 09. 30-án Orosházán megrendezett
Ökológiai vetélkedőn. Képviseltük a dévaványai Tisza Kálmán
Közoktatási Intézményt. Nagyon érdekes volt a verseny,
rengeteg új ismeretet szereztünk. Sok fajta feladatot oldottunk
meg: újrahasznosított papírokból kellett minél magasabb tornyot
építeni,  szét kellett válogatni szelektíven  a hulladékot,
madarakat kellett felismerni és keresztrejtvényeket kellett kitöl-
teni.  A legtréfásabbnak mindenképpen az bizonyult, amikor sár-
gaborsót és lencsét válogattunk szívószállal. Kedves
vendéglátásban részesültünk. Az iskola szakács tanulói ebédet
készítettek a résztvevőknek. Az eredményhirdetés során min-
denki ajándékot kapott. A verseny után ott hagyhattuk a kéz-
lenyomatunkat. Szeretnénk jövőre is képviselni iskolánkat ezen
a versenyen!

A résztvevők: Bujdosó Fruzsina, Füzi Mihály 

és Konczi Nikolett 10. T. osztályos tanulók

ISON üstökös megfigyelési lehetőség
Dévaványán, a Réhelyi Látogatóközpontban

A 2013-as esztendő fényesnek ígérkező üstököse, a C/2012 S1
(ISON ) a hónap elején haladt át a kisbolygók főövön és ért
október 1-jén a Mars közelébe. Szeptember végén - október
elején bolygónkról az ISON mintegy 11-12 magnitúdó
összfényességűnek látszott. Ekkor csak kis-közép méretű ama-
tőr csillagászati távcsővel volt megfigyelhető.
Az üstökös egyébként ez év december 26-án / karácsony
napján / lesz földközelben, a Marshoz ekkor mintegy hatszor
kerül közelebb, mint október elején. November 29-én halad el
a Nap mellett, ekkor megfigyelése a Nap közelsége miatt
lehetetlen. Majd ezután folyamatosan emelkedik észak felé,
így az esti órákban is látszik már, majd a napok múlásával
egyre könnyebb  lesz ilyenkor  a megfigyelhetősége. 
Az ISON üstökös megfigyelésére van lehetőség a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság Réhelyi Látogatóköz-
pontjában, ahol megadott időpontokban nagy teljesítményű
csillagászati távcső és szakember várja az érdeklődőket. Mivel
jelenleg még az üstökös hajnalban látható a keleti égbolton,
így korán kell kelnie annak, aki szeretné megpillantani! 
Várjuk szeretettel mindazokat, akik szeretnének élni ezzel a
megfigyelési lehetőséggel!
A megfigyelés időpontja: november 2. szombat  hajnali 4 óra,
december 21. szombat    16 óra.    
Bővebb információ kérhető: a 06/30/ 445-2409-es telefon-
számon.
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Családsegítő hírei
Ismét indul a „NőNeK maradNi” nevű önismereti csoport!
Szeretettel várom azokat a középkorú nőket, akik szeretnének
egy –egy órát közöttünk eltölteni, fontos számukra a mentális ál-
lapotuk javítása.

TémaKöreiNK:
- önismeret fejlesztés
- konfliktus és stressz kezelés
- Ki vagyok én? Én feltárás
- Önszeretet fontossága
- Minőségi élet – lelki egyensúly megszerzése, megtartása
Négy alkalomból álló programunk 2013. 11. 05-én 16 órakor
kezdődik a Családsegítőben (eötvös út 44.), melyre minden
érdeklődőt szeretettel várok!

Gyányiné Vincze Róza mentálhigiénés szakember

„GaZdÁLKOdJ OKOSaN”
Csoportos tanácsadás a háztartások nehéz 

helyzetének javítására
Csoportvezető: Bogya Istvánné 
A csoportos találkozások száma 8 alkalom.

TémÁKbóL: 
1. Adósságrendezési tanácsadásról (háztartási napló, idő – pénz
– energiagazdálkodásról)
2. Háztartási ismeretek: okos ötletek a konyhában,
hasznos fortélyok a ruhatárban,  házi praktikák.
3. Házi kiskertről: Mit, mikor, hogyan veteményezzünk és dol-
gozzunk fel?
4. Házi kisállattartásról: Milyen haszonállatokat, hogyan gon-
dozzunk és neveljünk?
5. Banki hitelekről: Hogyan válasszunk bankot, hitelt.
Lakás hitelekről, bankkártyákról, takarékszövetkezeti
lehetőségekről.

Jelentkezni folyamatosan lehet a Családsegítő Szolgálatban
személyesen, vagy telefonon a 06-66 / 483-010.
A csoportok előzetes bejelentkezést követően 10-14 fővel  in-
dulnak. A munkában lévő érdeklődők számára külön csoportot
alakítok.

iNGyeNeS muNKaheLyKereSő SZOLGÁLTaTÁS
KöZveTíTéSéveL vÁrJuK,

amennyiben Ön: 
- AKTÍV KORÚ
- legalább 40%-ban megváltozott munkaképességű vagy fogya-
tékkal élő,
- rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban vagy
rokkantsággal/ fogyatékossággal összefüggésben folyósított
egyéb pénzellátásban részesül,
- és munkát keres.
Keresse fel szolgálatunkat!
A lehetőséget a békéscsabai Béthel Alapítvány nyújtja!
Jelentkezni / feliratkozni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálatban (Dévaványa Eötvös út 44.) lehet Bogya Istvánné család-
gondozónál.

„aZ aNGyaLOK iSméT a FöLdöN JÁrNaK!”

KarÁCSONyi aJÁNdéKGyŰJTéS CiPőSdObOZba
2013. december 13-ig  a Családsegítő Szolgálatban 

gyűjtjük a felajánlásokat (tartós élelmiszer, játékok, könyvek,
gyermekruhák, édességek, gyümölcsök),
amelyeket ünnepélyes keretek között osz-
tunk ki a rászoruló gyermekek és családok
részére.

a dobozokra kérjük, írják rá a 
megajándékozandó nemét (fiú – lány)

és életkorát. 
„MINDIG TUD ADNI AZ, AKINEK A
SZÍVE SZERETETTEL VAN TELE!”

A Dévaványai Őszi Napfény 
Nyugdíjas Egyesület hírei

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület szeptember 28-án részt
vett a Körösladányi Őszikék Nyugdíjas Klub megalakulásának
30 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megem-
lékezésen. A köszöntő elhangzása után Turbuc Gyuláné klub-
vezető köszöntötte a 19 településről érkezett klubtagokat, ezt
követően felkerültek a klub zászlójára a megemlékezést
jelképező szalagok. Poór Péter és állandó partnere, Orsi
szórakoztatta a közönséget színpompás műsorukkal, ezt
követően az ebéden vettünk részt, és  a délutáni programban Pet-
neházi Géza zenész szórakoztatta a táncolni szerető vendégeket.
Közben itthon a betakarítási ünnepségen is részt vettünk, az it-
thon maradt klubtársaink Valánszki Róbert által felajánlott
birkahúsból finom pörköltet főztek. A kis csapat tagjai voltak:
Drahó Ferencné, Szász Jánosné, Farmosi András, Barabás Mi-
hály, Balogh Gyuláné. Közben sült tököt árultak. A műsorban
fellépett szóló énekkel Farmosi Lajosné. A délután folyamán a
Körösladányból hazaérkezőknek is jutott a finom pörköltből.
Október 9-én részt vettünk az Idősek Világnapja alkalmából ren-
dezett ünnepségen a művelődési házban.Végül egy szomorú hír,
2013. október 11-én részt vettünk Magyar Jánosné Herceg
Katalin temetésén, elbúcsúztunk volt klubtársunktól. Emlékét
megőrizzük. Katika ,nyugodj békében! 
Következő programjaink: október 26-án az énekkar
Mezőtúron szerepelt, november 16-án Köröstarcsára megyünk.

Vasas Imre, az egyesület elnöke

Jótékonysági ebéd
A Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Dé-
vaványai Helyi Szervezete 2013. október 12-én tartotta
évzáró ebédjét. Jelenlétükkel rendezvényünket megtisztelték
tagjaink és vendégeink: Novák Imre alpolgármester úr és fe-
lesége, Földi Imre képviselő úr és felesége, Kiss Károly
képviselő úr és felesége, Kanó József képviselő úr és fe-
lesége, Valánszki Róbert  a járási kormányhivatal részéről.
Társ szervezetek részéről Szeghalom, Füzesgyarmat, Sarkad,
Kozma Bálintné TÉDE vezetője, Vasas Imre az Őszi
Napfény Nyugdíjas Egyesület vezetője, Nagycsaládosok Dé-
vaványai Egyesületének tagjai. Elsőként Vasas Tiborné, a
helyi szervezet vezetője rövid tájékoztatót tartott eddigi éves
munkánkról, majd ezt követően felkérte Novák Imre alpol-
gármester urat, tartsa meg köszöntő beszédét. A finom ebéd
elfogyasztása után a jó hangulatról Bak Krisztián gondos-
kodott, majd sok értékes tombolatárgy talált gazdára.
Köszönetet mondunk minden részt vevőnek, akik
munkájukkal, támogatásukkal és tombola tárgyaikkal hoz-
zájárultak rendezvényünkhöz. 
Novák Imre alpolgármester úr, Kiss Károly képviselő úr,
Földi Imre képviselő úr, Kanó József képviselő úr, Valánszki
Róbert, Szűcs Ferenc Agdrodéva Kft., Szűcs Tibor, Barta
Jánosné, Rizmann Józsefné ÁFÉSZ, Ladányi Cukrászda Dé-
vaványa, Pap Józsefné, Tisza Rehab Kft.,  Mideczki Jánosné,
Nagyné Hőgye Anita, Nagy Lajosné Drogéria, Frézia Virág-
bolt, Bak Krisztián, Gyebnár Judit Kuckó, Papp Lajos, Pet-
neháziné Icuka
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Vidra 
Ambruzs-Szabó József, a VIDRA 

Önkéntes Járási Mentőcsoport elnöke
Ambruzs-Szabó József
1975. december 9. napján születtem Szeghalom városában, de Dé-
vaványán nőttem fel, emiatt tősgyökeres dévaványai lakosnak val-
lom magam. Hiába költöztem el és éltem Budapesten, valamint
Székesfehérváron, a szívem mindig hazahúzott Dévaványára, ahol
jelenleg is élek.
Sokfelé jártam, éltem, és sokféle tapasztalatot szereztem, de
mindig csak egy dolog motivált az életben: az ápolói hivatásom
iránti elkötelezettségem. Mindig is segíteni szerettem volna az em-
bereken, a rászorultakon, bármilyen elesett emberen; legyen az
halmozottan sérült, az utcán heverő hajléktalan, vagy az idősek
otthonában lakó beteg, illetve gondozott személy.
Nagyon sok különböző helyen dolgoztam (mentőszolgálat, aktív
ápolási osztály, hátrányos helyzetben élők otthona, emelt szintű
idősek otthona), úgy érzem, mindig meg tudtam felelni a legma-
gasabb szintű elvárásoknak is.
Jelenleg is ápoló vagyok.  Egy olyan ápoló, aki a műszak
végeztével sem érzi úgy, hogy vége a munkaidejének. Bármikor,
amikor segíteni kell, akkor megyek, ott vagyok, és teszem azt, ami-
hez értek: a segítségnyújtást! Sokan kétkedve fogadják a hivatá-
som iránti elkötelezettségemet, de aki ismer, az tudja: én ilyen
egyszerű ember vagyok, aki szívesen segít bármikor, legyen szó a
napnak bármely szakáról. 
Őszinte, szókimondó személyiség vagyok, ami természetesen nem
mindenkinek tetszik.
Életem értelme a hivatásom mellett a kisfiam, Bence. Őt is arra
szeretném megtanítani, hogy legyen hivatástudata, és maradjon
mindig hű az elveihez.
2013 nyár elején néhány lelkes ember összefogott, és létrehozta a
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoportot. Én a mentőcsoport
egészségügyi részében kaptam helyet. A Járási Mentőcsoportok
létrehozásának eszméje az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóságtól származik. Az országban elsőként, még az év elején,
Vas megyében alakultak ilyen mentőcsoportok.
2013. augusztus 25. napján egy ünnepélyes eskütétellel és egy be-
mutató gyakorlattal - Békés megyében első járási mentőcso-
portként – megalakult a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport.
Aznap én is esküt tettem, amire nagyon büszke vagyok, mert ezzel
ismét egy nemes feladatot tűztem ki magam elé, amely kapcsán
helyt kell állnom. 
Az eskütétel után fantasztikus bemutatót tartottunk, amit kiválóan
megfeleltre értékeltek az elöljáróink, és ennek megfelelően a Vidra
Önkéntes Járási Mentőcsoport rendszerbe is állhatott. Innestől
bárhol és bármikor lesz katasztrófahelyzet, mi is ott leszünk, és a
felettes katasztrófavédelmi szervekkel együttműködve segítünk!

A VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoportról:
A VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport egy új, a Gyomaendrődi
Járás (azaz Dévaványa, Csárdaszállás, Ecsegfalva, Hunya, és Gyo-
maendrőd települések) védelmére, valamint Békés megye
megsegítésére alakuló, civil alapon szerveződő speciális mentő-
csoport. A mentőcsoport közcélú tevékenységet végez: a járás
lakosságának védelme érdekében, önkéntes polgári védelmi,
katasztrófa-elhárítási és speciális mentési feladatokat lát el. Oltal-
mazni és menteni kívánja a járási lakosság életét és vagyontárgyait
az elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák esetén. Az
egyesület célja a speciális mentési (vízről-vízből, magasból-mély-
ből való mentés) és keresési (kutyás, lovas, sárkányrepülős sze-
mélykeresés) feladatok ellátása mellett a mentésnél szükséges
egészségügyi ellátás biztosítása, a vízkárelhárítás, a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek tehermentesítése, az azonnal bea-

vatkozó erők megerősítése, viharkárok esetén azonnali védekezési
és helyreállítási feladatok végzése, valamint a mentőerők és a
lakosság mindenoldalú biztosítása, segítése.
A járási mentőcsoport vezetési egységből, kutatási egységből (légi,
kutyás és lovas felderítőkkel), mentési egységből (vízi mentőkkel,
búvárokkal és alpinistákkal), egészségügyi egységből (krízisinter-
venciós szakemberekkel, és szakápolókkal) valamint műszaki
egységből áll. 
A mentőcsoport tagjai önkéntesen, teljesen ingyen végzik a
munkájukat, a saját eszközeikkel, felszereléseikkel, a szabadide-
jüket feláldozva tevékenykednek a járás lakosságáért.
A mentőcsoport szervezeti jellege kettős képet mutat: egyfelől ez
egy polgári védelmi szervezet, másfelől egy egyesület. A polgári
védelmi szervezetbe a polgármester egyedi határozattal lépteti be
a csatlakozni kívánó embereket (minden leendő tagot a lakóhelye
szerinti polgármester). A polgári védelmi szervezeti minőség azért
szükséges, hogy szakmai (katasztrófavédelmi) szempontból
minőségi legyen a mentőcsoport munkája. A VIDRA polgári
védelmi szervezet két vezetővel rendelkezik: egy szakmai paran-
csnokkal (aki katasztrófavédelmi tiszt) és egy civil parancsnokkal
(aki önkéntes). Amint az a szakmai parancsnok személyéből is
kitűnik, a VIDRA mindenben a katasztrófavédelmi szervezetrend-
szer szakmai iránymutatása alapján végzi a munkáját. A járási
mentőcsoport, mint polgári védelmi szervezet  32 fővel jött létre.
Tagjaink száma folyamatosan gyarapszik, egyre többen jelzik,
hogy szeretnének a csapat része lenni.
A polgári védelmi szervezet sajnos nem rendelkezik jogi szemé-
lyiséggel, ezért szükség van egy jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti formára is, ha a VIDRA érvényesülni és fejlődni akar
(pl. pályázatokon indulni, hogy a mentési tevékenységhez szük-
séges eszközöket beszerezhesse). Ezért hoztuk létre a VIDRA
Járási Mentőcsoport egyesületét, amely 2013. szeptember 28-án
tartotta meg az alakuló ülését, és hamarosan – a bírósági nyilván-
tartásba vételével – jogilag is létre fog jönni. A VIDRA egyesület
hasonló szervezeti keretek között működik majd, mint bármilyen
más egyesület, tehát a tagok gyűlése adja a legfőbb szervét, és van
egy ügyintéző-képviseleti szerve, amely az egyesület ügyes-bajos
dolgait intézi.
A VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület vezetősége
nagyrészt megegyezik a VIDRA mentőcsoport polgári védelmi
szervezet vezetőségével, pl. ugyanaz a személy a mentőcsoport
adminisztrátora, aki az egyesület titkári feladatait is ellátja (dr.
Smiri Sándor, a Gyomaendrődi Járási Hivatal munkatársa);  az
egyesület szakmai vezetője a mentőcsoport tényleges mentési
munkáját irányító parancsnok (Varga Zoltán önkéntes tűzoltó), stb.
Jómagam, amellett, hogy az egyesület elnöke vagyok, a mentőc-
soport szakmai tevékenységében az egészségügyi csoport vezető-
jeként veszek részt.

Ambruzs-Szabó József
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Hagyományőrző Nők Egyesülete

Híre ment a „ványai” kürtös kalácsnak és lekváros kif-
linek! Mégpedig jó híre, hiszen az idén több helyre is hívtak
bennünket és mi mentünk, örömmel. 
legutóbb október 12-én, Szeghalmon, a Betakarítási For-
gatagban sütöttük és kínáltuk a kürtöst és a szilvalekváros
kiflit. Kínálatunk mézessel, kézműves termékkel, őszi deko-
rációs termésekkel is bővült, hiszen a vásári forgatagban min-
dennek keletje volt. A bemutató soron dévaványai
őstermelők, kézművesek, a Nagycsaládos Egyesület,
valamint a színpadon a dévaványai AHHozKépEST
zenekar képviselte városunkat.  
Az csak megkoronázta a napunkat, hogy gyönyörű nap-
sütéses idő volt, a szabadtéri színpadon jobbnál jobb műsorok
szórakoztattak bennünket és persze a nagyközönséget.

*    *   *   *   *    *   *   *
2013. december 8-án kerül sor a 

III. KÁDÁR FERENC NÉPDAL 
ÉS NÉPTÁNCVERSENY-re. 

A FolKMűHEly egyesület szervezésében egyesületünk
közreműködésével kerül sor a programra. Ez a rendezvény
eddig civil összefogással valósult meg, a képviselő-testület,
a civil szervezetek, vállalkozók, lakostársak támogatásával. 
Szeretnénk, ha ez az összefogás most is élővé válna, ha több
civil szervezet is hozzájárulna  az immár hagyománnyá vált
rendezvény sikeréhez!
Tavaly 38 műsorszámban 150 énekes vitte szét városunk jó
hírét, a jó szervezést, a szíves vendéglátást, az idén se sze-
retnénk alább adni!
A versenyben való részvételhez jelentkezési lapot, bővebb
információt a művelődési házban ill. a www.folkmuhely.hu
weboldalon, és a 06/20 773 96 92 telefonszámon Erdei
Attilánál lehet beszerezni. 
Jelentkezési határidő: november 18.

Varga Istvánné

Nagycsaládosok hírei
A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete meghívást kapott a
Körös-sárréti Civil szervezetek szervezésében lebonyolított
I. Körös-sárréti Betakarítási Forgatagra Ez a második Amink
van találkozó. Egyesületünket néhányan képviseltük.
Szombat reggel összegyűlt a kis csapat, és az önkormányzat kis
buszával elindultunk tele kíváncsisággal és izgalommal. Szívé-
lyes fogadtatásban volt részünk. Ambrus Szilvia, a rendező meg-
mutatta a sátrunkat, és mi kipakoltunk: vittünk népi játékokat.
Nem késedelmeskedtünk: makramé karkötőket készítettünk. Az
érdeklődők is egyre közelebb jöttek a sátrunkhoz. A kicsi gye-
rekek a játékokkal míg a nagyobbak a kézművességgel voltak
elfoglalva. Készültek a szebbnél szebb virágok és karkötők. Az
ügyesebb és bevállalós felnőttek is kipróbálták a gólyalábakat,
a karika hajtást, valamint a kézügyességüket. Köszönjük a
meghívást, jól éreztük magunkat, a jövőben ismét részt veszünk
ezen a programon. Sok érdekes és látványos dolgot láttunk, és
ötleteket szereztünk.
a résztvevők: Dékányné Szalai Katalin, Elek Mária, Sebestyén
Katalin, Szabóné Dóra Beáta, Müller Tiborné

Véradás
A VöröSKErESzT DéVAVáNyAI AlApSzErVEzETE

2013. novEMbEr 4-én (HéTFőN) DE. 8-12-óráIg

VérADáST TArT A MűVElőDéSI HázBAN (gyöNgy u. 6.)
A SzüKSégES IrAToKAT MINDENKI HozzA MAgáVAl! 

Minden kedves véradót szeretettel várunk!

Adventi készülődés
A NAgyCSAláDoSoK DéVAVáNyAI EgyESülETE érTESíTI TAg-

jAIT, IllETVE DéVAVáNyA lAKoSSágáT, Hogy

2013. DEcEMbEr 1-Jén (VASárNAp) 15 óráTól

ADVENTI KézMűVES FoglAlKozáST TArT A CIVIlHázBAN

(KoSSuTH u. 11.) 
Az ElKéSzíTETT AlKoTáSoKAT TErMéSzETESEN

MINDENKI HAzA VIHETI!
Szeretettel várjuk a kézműveskedni vágyó gyermekeket 

és felnőtteket egyaránt! 

Bolhapiac
A NAgyCSAláDoSoK DéVAVáNyAI EgyESülETE 2013. NoVEM-
BEr 9-éN BolHApIACoT TArT A CIVIl HázBAN (KoSSuTH u.
11.) KulTúrálT, FűTöTT KörNyEzET, MoSDóVAl ElláTVA. 
INDulHAT Az ADoK-VESzEK, CSErE-BErE! AKINEK VAN MEguNT,
FElESlEgESSé VálT HolMIjA, Az HozzA El, MErT lEHET, Hogy

VAlAKINEK poNT ArrA VAN SzüKSégE! 
Minden eladót és vevőt szeretettel várunk!

Meghívó

MárTon napI MulaTSág

2013. novEMbEr 8-án

16 óráTól

a SzügyI DánIEl

rEforMáTuS

álTalánoS ISKola

bEM uTcaI épülETébEn

JáTéK, KézMűvESSég várJa

KEDvES vEnDégEInKET.
MulaTSágoT laMpIonoS

fElvonuláSSal éS Egy KIS

MEgvEnDégEléSSEl zárJuK

Felhívás!
Dolgozat készül a Budapestről Dévaványára 1951 nyarán
kitelepítettekről. Ha valaki tud fotót, iratot, levelet, szóbeli
emlékezést vagy bármilyen információt a témában adni,
kérjük, jelentkezzen a múzeumban vagy Tóth Istvánné
Seres Etelkánál.
Az eredeti fotókat iratokat, leveleket scannelés után visszaad-
juk.

Múzeum,  Széchenyi u. 8.
devavanyaimuzeum@gmail.com

Tóth Istvánné Seres Etelka
Körösladányi u. 11. Tel: 0666/483-312

zimane@freemail.hu
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ToP 10 szakma! Biztos munka!
Többek között ez volt annak a rendezvénynek a mottója,
melyet a Békés megyei Járási Hivatal, Munkaügyi Központja
szervezett, Békéscsabán, a sportcsarnokban. 
Több egyéni vállalkozó ill. Romániából ( Kovászna - Hargita
megyéből) is volt kiállító, aminek a szervezők nagyon örül-
tek, hogy a meghívásukat elfogadták!  
A pályaválasztási vásár két napon keresztül volt látogatható
10.00- 17.00 között.
A rendezvényt Erdős Norbert Békés megye kormánymeg-
bízottja nyitotta meg.
A vásáron jelen voltak a dévaványai Tisza Kálmán
középiskola növendékei, ill az Agro-Déva Kft. is.  
A rendezvényt a két nap alatt, igen sok ember látogatta meg.

Meghívó
HALLowEEN

Halloween-partIra Hívjuk a

kedves MulatoznI vágyó

Hölgyeket és urakat!

A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért

Alapítvány sok szeretettel meghívja Önt és kedves

családját a 2013. november 16-án (szombaton) 19 órai

kezdettel megrendezésre kerülő jótékonysági báljára!

a bál helye: a Vörösmarty úti iskola tornaterme.
vacsorajegy ára: 2800.-Ft
Műsorjegy ára: 500.-Ft
támogatójegy ára: 500.-Ft, 1000.-Ft, 1500.-Ft, 2000.-Ft

a jegyek megvásárolHatók 2013. november 12-ig

a titkárságon, a vörösmarty úti épületben.

tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk és

szeretettel megköszönjük!
számítunk megjelenésére és segítő támogatására!

az alapítvány kuratóriuma

Az est teljes bevétele az alapítvány számláját gyarapítja.

MEGHÍVÓ
Márton napi vigasságok -

BATYUSBÁL 
A MÚZEUMBAN

Helyszín: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 
(Dévaványa, Széchenyi u. 8.)

Időpont: 2013. november 9. /szombat/ 16 óra
’márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész
esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. úgy tartották, minél
többet isznak, esznek, annál több erőt és egészséget szívnak
magukba. ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát. „Aki Már-
ton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” – tartották. 
dévaványán is, mint sok helyen, a jószág behajtása alkalmából
márton-napi bált rendeztek. ezen a vidéken igen gyakori a már-
ton név, ezért, mint névnapot, ma is ünneplik névnapköszön-
tőkkel.’

Program:
- vetélkedő – avagy tudsz írnI lúdtollal?
- lúdas MatyI – ’avagy HároMszor verI ezt vIssza

lúdas MatyI - ványán’
főszereplők: HorvátH lászló - ványai lúdas matyi, szarka
istván - döbrögi uraság, l. papp ferencné -mesélő,
várkonyi lászlóné - anyó, szatmári tibor - ispán
- lúdtollas bál – avagy ványaI cuHáré – zene és

Meglepetés táncvendég ...
- a résztvevők között kIsorsolunk egy élő lIbát,
egy lIbatollas párnát és egy pergelt lIbát

- zenél kónya MIHály

kádár Ferenc és tótH István

- kóstoló vár MIndenkIt: lIbatepertő és lIbazsíros

kenyér HagyMával, valaMInt Forralt bor

„Ha jöttök lesztek, amit hoztok, esztek.”

Asztal és székfoglalás 
2013. november 6-ig /szerdáig/ a múzeumban

DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, 
Dévaványa, Széchenyi u. 8., vagy az alábbi 

telefonszámokon: 06-66/ 485-040; 06-20/492-1038

Mindenkit szeretettel várunk!

Megemlékezés
Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a két esztendeje,
fiatalon elhunyt sportolóra, Gyányi Gyulára.
„Ha valakit elveszítettünk, akit szerettünk, a lélek, azonosulással gyógyul.
egyszer csak észrevesszük, Hogy bizonyos tulajdonságait, mozdulatait ön-
tudatlanul is átvettük annak, akit neHéz elengedni. valami apró gesztust,
Hangsúlyt vagy mindennapi szokást. valamit föltámasztunk abból, aki elment.
a pszicHológia ma már tudja: akkor ér véget a gyász időszaka, az elengedés

folyamata, amikor az ember azt veszi észre magán, Hogy valamit pont úgy

csinál, aHogy a számára fontos, általa elveszített személy annak idején, és

ráeszmél arra, Hogy egy darabkát belőle, beépített az énjébe. őt már nem

kapja vissza, de valamit belőle mégis megőrizHet Haláláig. így folyamatosan

össze vagyunk kötve mindazokkal, akiket valaHa szerettünk, mert a

lelkünkben ott van az emlékük, és a viselkedésünkben néHány motívum,
amiről tán magunk se tudunk, mert nem tudatosítottuk ezeket. de Ha meg-
figyeljük, rájöHetünk, Hogy mit támasztottunk fel azokból, akiket

elveszítettünk és megsirattunk.”  /bagdy emőke/

Rokonok, barátok gyászát nehéz enyhíteni, de a tudat, hogy
teste egy-egy része tovább él – mert az élet lehetőségét adta
donorként három, azóta is hálás embernek – talán erőt ad a
soha nem szűnő fájdalom elviseléséhez. Emlékét őrizzük,
míg élünk!
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Sorozat
TÓTHNÉ SERES ETELKA: Községünk első temetője

Hajdú József: „Régi szokás szerint ugyanis a temetkezés a
templom körül, az úgynevezett cinteremben (templomkert, ill.
a templom körül kialakított temető) folyt. Így községünk első
temetkezőhelye az a halom volt, amelyen ma a református
templom áll. Később ez a temető kiterjedt a halomtól nyugatra
és északra eső lapályosabb területekre egyaránt.”

„A második temető nyitására 1774-ben – Szügyi Dániel sze-
rint 1778-ban – került sor a község akkori nyugati szélén, a mai
Árpád, Kossuth, Hunyadi és Asztalos utcák által határolt
területen. Ez mintegy 54 esztendőn át szolgálta a települést,
akkor azonban annyira betelt, hogy sürgőssé vált újabb temető
hely kijelölése. Erre a 1831-ben tomboló kolerajárvány
elmúlásával került sor.” „.. már annyira megtelvén, mind a' mi
- reformátusok -, mind a' Rno Catholica – római katolikus –
felekezet részéről, hogy már több régibb Síroknak, és azokban
volt Csontoknak felbontásával, 's felhányásával lehetett Sírokat
ásni, ... temetődött be 3828 Halott” - mondta a Tiszteletes úr a
prédikációjában az új temetőhely (Temető kert) felszentelése
alkalmával. 

Az 1793-ban újjáalakult katolikus egyházban – melynek első
plébánosa Bábás Ferenc volt – 1831. május 10-én tartott,
végzett Kánonszerű látogatás – Visitatio Canonica – alkalmával
megállapítást nyert: „A temető a város nyugati végén van, már
megtelt holtestekkel. Kihasíttatott 1792. évben 1819-ben pedig
megáldatott, körülvétetett és javíttatni szokott a katolikus egy-
házközség által. (Ezen írás szerint a második temető katolikus
részét 1792-ben hasították ki.) ...Ebbe a temetőbe temetkeznek
a görög szertartás szerint élő nem egyesültek, azért, mivel
Gabovits Zsigmondot még a plébános ide hozatala előtt temet-
ték ide, s ennek a költségéből körülárkolták és megóvták a
temetőt. A keresztelés nélkül elhalt kisdedeknek a temetőben a
keleti árok mellett elkülönített helyet tartanak fenn.” (Ide temet-
ték: az új eklézsia második plébánosát, Vincze Jánost †1808.
szeptember 18.; Pelle Mártont †1823. március 15.; Hangonyi
Imrét †1826. január 8.)

„Az 1810-ben emelt templom  - amelynek alapzatát letették
1810. évben, nem szentelték fel, csak megáldották – körül nincs
temető, sem a templomban kripta.” „ Kápolna, ahová a holtak
hamvait a temetés napjáig vigyék, őrizzék, a telek hiánya miatt
nincs.”

A templomban a tabernákulum felett fekete kereszt, a
keresztrefeszítés díszes képével (adományozója: gróf Zerdahe-
lyi /Szerdahelyi/ Pálné báró Hunyadi /Hunyady/ Anna). A szen-
tély fölött keletnek, vaskereszt. A szentélyben függ a
nagypénteki kereszt, amely a falon van. A templomban kereszt
őrzi a missziók emlékét, amely most is ott található, a későbbi
időkből: 1901., 1929., 1937.

„Az egyház a város keleti részén fekszik eléggé emelkedett,
de bugyogó forrás és tűzveszélyes helyen, a szomszédságban
levő száraz malom miatt, kocsma és mészárszék miatt. Sem fal,
sem árok nem védi.”

Négy puszta tartozik ide: Kéthalom, Kis Berek, Köleshalom,
Gabonás (leányegyházak gyanánt), amelyeken se kápolna, se
temető vagy kereszt nincs. Ezek jó órányi távolságra vannak az
anyaegyháztól. 

A Visitatio Canonica tartalmazza a látogatások alkalmával
tapasztaltakból a következő szabályzókat 52 pontba foglalva.
Ezek általános, minden egyházközségre vonatkozó, illetve csak
a ványai eklézsiára szabott határozatok a 33. ponttól.

A 35. pont: „Mivel a temető már túlságosan megtelt, fi-
gyelembe véve pedig azt a határozatot, hogy azokat a sírokat,
amik 30 év óta teltek meg, nem szabad megnyitni, az egyházi
hatóságoknak meghagyjuk, hogy a földesurakhoz halaszthatat-
lanul adjanak be gondosan megfogalmazott kérvényt, az új kor-
szerű temető kijelölése végett, amit azután a hívek árokkal
vesznek körül a védelem céljából.”

Ugyanott a 32. pont: „Az egészségügyi tanács tiltja, hogy az
új halottnak a már eltemetettel közös sírt nyissanak, ezért szigo-
rúan elrendeljük, hogy semmilyen könyörgésre és ugyanannak
a családnak kívánságára sírt 30 év előtt az egyházi felügyelőség
ne engedje nyitni. Ha valaki ugyanoda akar temetkezni, min-
denkit a törvényesen kiásott és elkülönített sírba temessenek.”

„A holttesteket nem temetik el 48 óra előtt, hacsak a halálnak
biztos ismertetője nincs, kivéve a ragályos betegségben elhal-
takat. A csecsemőket, ha az élet jele nélkül távoznak az anya
méhéből,  és előírt orvosi rendszabályokkal nem tudják életre
kelteni, 28 óra után eltemetik....a gyászszertartásokon elől viszik
a keresztet és a zászlót, éneklik a „Könyörülj uram” stb. a fel-
nőttek temetésén, a kisgyermekén Laudate pueri stb. - a sírokat
megfelelő mélységűre ássák, nem szabad felnyitni -, a
temetőket, mint a kegyelet helyeit...vétessék ki a profán
használat alól...”

Visszatérve a második temető lezárására, illetve egy új temető
megnyitásának körülményeire, az 1831-es kolera miatt fenntar-
tott karantén – Cordonalis Line -, amely akadályozta az el-
határozás végrehajtását, csak a karantén megszűnése után –
1831. augusztus 16. - kerülhetett sor. 

„...az Nap a Temető Helly kijeleltetett a' Helységtől a Szélső
Háztól mintegy 24. Lántznyira – egy lánc 18,96 m – a' Refor-
mátusok részén lévő Túr ér Mentében, a' Rno Catholikusok
részére való pedig a' mellett Észak felől... 1832k Esztendő
Márzius 12kéig, majd „árokkal környül vétett”, az árok mellett
akácfákkal beültettek. Eltemették az első halottat, Nagy Istvánt,
Ványa legmagasabb emberét, élt 57 évet.”

Az ekkor megnyitott temető helyét a ványai földesurak –
köztük Méltóságos Báró Néhai Baldátsy /Baldacci/ Antal Úr –
bocsátották a lakosság részére. A hely kijelölésekor jelen volt
Baldátsy Antal ispánja, Nagy Kürüi Ispány Góger Antal Úr.

Az 1831. május 10-én tartott Visitatio jegyzőkönyve szerint
„Krisztus képmásával díszített kereszt három van a helységben:
mégpedig az első a temetőben, a keresztre feszített bádogból
való képével, amit a dévaványai római katolikus egyház emelt
az 1799. évben”, ennek megőrzéséről és javításáról a katolikus
egyház kötelezvényt adott. „A második kereszt a város északi
részén van a közútnál, a keresztre feszített képével, amit 1814.
évben Bakos Albert dévaványai zsellér állított fogadalomból.”
Húsz forint alapítvánnyal kötelezte magát a kereszt gondo-
zására. A harmadik a templom ajtóban, vörös márványból,
„...ezaz 1827. évben a szelek által ledöntvén, gróf Zerdahelyi
Pálné úrnő által kőkereszt állíttatott, melynek alsó részéhez a
nemes B. Hunyady és gróf Zerdahelyi rokonság pajzsot csatolt,
amely semmi ajándékkal és kötelezettséggel nem jár a jövőbeli
megóvására, de mégis fénylik az a remény, hogy a kegyes
alapítók örökösei a megóvásról és a javításról gondoskodni fog-
nak.”

Mindenszentek
napja

November 1.
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Íme az 1799-ben állított keresztre vonatkozó kötelezvény:
„Alább írottak (sic! - így a betűszerinti hűségre figyelmeztet)

adjuk tudtára akinek illik, hogy a Felsőség kegyes rendelésébül
a' Temetőnkben fel állítandó Kereszt Fának tehetségünk szerint
gondját viseljük, és azon esetre, ha a régiség miatt le düllene, mást
fogunk helyre állítani. Mellynek nagyobb bizonságára adjuk ezen
saját kezünk kereszt vonásával meg erősített írásunkat. 

- Költ Dványán Szent György havának 14-ik napján, 1799  Es-
ztendőben. Lovász György keze + vonása – Szöllösy Mátyás,
Borbély Benedek, Sípos János – Umhajzer János – Tóth József
– Szalay József – Kajó Mihály – Libus János – Fejér János, és a
többi Pápista Lakosok. 

Előttem Bábás Ferenc dévaványai (római katolikus) paróchus. 
A dévaványai hívek jelen kötelezvényét, a temetőben a

Megváltó illően megfestett Képével ellátott Keresztre nézve vál-
laltak, elismerem, méltányolom és megerősítem.

Tisza-Beő 1799. április 15. Majzik János VEsperes”
Bakos Albert kötelezvénye halála esetére az általa emelt kereszt

megóvásáról:
„ Alább megírtt adom tudtára mindeneknek akiknek illik, hogy

én Istenhez való buzgóságbul bizonyos veszedelembe tett fo-
gadalombul az Istennek nagyobb dicsőségére, és Krisztus Jesus-
nak, mint szerelmes üdvözítőnk keserves kín-szenvedéseinek, és
halálának emlékezetére tsekély mulandó Javaimbul a' a városnak
Éjszakai részén kívül emeltem egy Keresztet Üdvözítőnket je-
lentő  bádogul való képével, ezen keresztet valameddig az Úr
Isten Életemnek kedvez, mind addig fen tartom és conserválom,
ha pedig az Úr Isten életemnek végső óráját elhozza, azonnal olly
rendelést teszek előre, hogy annak további való conserválására
és fen tartására tsekély javaimbul Húsz, az az: No 20. Rftok váltó
czédulába ki fizetődjenek, és ezen summának azonnal való ki
fizetésére feleségemet, és successoraimat (successor = utód) min-
den kifogás nélkül kötelezem.

Déva Ványán Május 21-kén 1814. Esztendőben.
Bakos Albert keze + vonása, és felesége Szabó Katalin keze +

vonása.
Én előttem, s általam Szabó István Nótárius
Mi előttünk: Lovász György,  Fejér József, Tóth János”
A harmadik keresztet – a templom ajtóban állót, amelyet a szél

ledöntött – gróf Zerdahelyi Pálné báró Hunyady Anna állíttatta
helyre, ma is ott áll a templomkertben, rajta a pajzs, a Zerdahe-
lyiek címerével kiegészített Hunyady-címer. Valóban, a kegyes
alapítók később is gondoskodtak a keresztről.

1890-ben már esedékessé vált a templomkerti Hunyady-féle
kereszt felújítása. Mivel a kereszt adományozója (adomá-       ny-
ozói?) a keresztet „...semmi ajándékkal vagy kötelezettséggel”
nem láttá(k) „ a jövőbeli megóvására”, így az akkori lelkész,
Virágh Nep. János levélben fordult a Hunyady családhoz anyagi
támogatásukat kérvén.

A plébános levele:
„Nagyméltóságú és Főtisztelendő Érsek Úr!
Krisztusban legkegyesebb Atyám!
A dévaványai templom előtt régebbi időkből egy márvány-

kereszt áll minden fenntartási alap nélkül, miután azt egykor gróf
Hunyady Anna állíttatta, megkeresésemre gróf Hunyady Imre Ő
méltósága kegyes volt illtő kereszt fentartási alapjául 50 forintot
azaz ötven forintot hozzám küldeni, mely összegről a szabálysz-
erű jelentést ezennel van szerencsém  /: alatt két példányban
legalázatosabb tisztelettel beszármaztatni, jelentvén: hogy az
összeget egyidejűleg postautalványon küldöm az egyházmegyei
hivatalnak, hogy az gróf Hunyadi család alapítvány czímén az
alapítványi hivatalnál a beküldő kívánsága szerént tőkésíttessék.

Főpásztori áldásáért esdve és fölszentelt kezeit csókolva vagyok
Nagyméltóságodnak
Dévaványán 1890. január 2.
Krisztusban legengedelmesebb fia
Virágh Nep. János

a dévaványai plebánia lelkésze”
Az alapítványról „Szabályszerű Jelentés” - előre nyomtatott –

készült, amely igazolja, hogy az alapítványt tevő gróf Hu-nyady
család dévaványai közbirtokos – de nem dévaványai lakos - „az
ötven forint készpénzt 1890. január 2-ik napján a dévaványai tem-
plom előtt álló márványkereszt fentartási alapjáúl” az egri egy-
házmegyei pénztárban – a 7% levonásával van elhelyezve. „Ez
az alapítvány évenként 3 forintot jövedelmez.”

Az alapítványról alapítványi oklevél vagy végrendelet nincs.
Ezt az összeget az ajtatos alapítványba befizette a plébános,
január 5-én ezt visszaigazolták meghagyva: „az időszerinti dé-
vaványai lelkésznek, hogy ezen alappal ellátott keresztnek min-
denkor gondját viseljék”.

A kereszt javítása 1895-ben valósult meg. Moldoványi Gyula
plébános levele a főtisztelendő érsek úrhoz költségvetést is tar-
talmaz, amiben részletezi a szükséges munkálatokat, a plébános
1895. április 26-án megkapja az engedélyt a kereszt helyreál-
lításához.

A plébános jelentést tesz a munkálatok befejezéséről. Íme a
levél:

„Főtisztelendő Egyházügyi Hivatal!
A dévaványai templom előtt álló gróf Hunyady-féle márvány-

kereszt helyreállítása múlt hó 26-án 2094 sz. alatt kelt átirattal
engedélyeztetvén a főtisztelendő hatóság által Starics-kay Soma
vállalkozó a tisztelettel /: alatt ide csatolt felülvizsgálati bizonylat
szerint a kereszt helyreállítását kifogástalanul végezte(*)...vál-
lalta, hogy az egy év lefolyása alatt netalán /: mutatkozó hibákat
a legelső felszólításra kezdi kijavítani...kéri a főtisztelendő egy-
házügyi hivatalt, hogy a vállalkozó munkadíjába a Hunyady-féle
keresztalap tőke kamata 11-forintot elküldeni szíveskedjék...

Dévaványa, 1895. május 16.
Moldoványi Gyula dévaványai plebános”

(*) Katona Imre egyházgondnok elismervénye bizonyítja, hogy
Staricskay  Soma a restaurálást kifogástalanul elvégezte.

Ez a gyönyörű kereszt ma is áll a templomkertben, bizony ala-
pos felújításra vár. A márvány több helyen megrepedt, a pléh
Krisztus-test megrozsdásodott. 2010-ben a katolikus templom
200 éves évfordulójára a hívek és a városvezetés anyagi támo-
gatásával felújították a márvány kőkereszten Krisztus testét. A
200 éves jubileumi Anna-napi búcsún Szeged-Csanád  püspöke,
Dr. Kiss-Rigó László felszentelte Horváth Sándor plébános
kérésére.

/Részlet TÓTHNÉ SERES ETELKA: Temetők és keresztek
Dévaványán c. dolgozatából.

Dévaványa, 2012./
Anyagot gyűjtötte: Törőcsik Mária és Tóthné Seres Etelka;

Kópiákat készítette: Gyuricza Máté; Szerkesztette: Tóth Veronika
Köszönetet mondunk Dévaványa Város Önkormányzat pol-

gármesterének, Pap Tibornak és jegyzőjének, Balogh Csillának
a kutatómunka támogatásáért.

Akció!
A Dévaványai Hírlap karácsony előtti akciót hirdet a vál-
lalkozások és a lakossági hirdetők számára. Amennyiben
nálunk hirdeti vállalkozását, karácsonyi akcióit, Apróhird-
etését most fekete-fehér hirdetési árainak 20%-át

elengedjük. Az árengedmény a  2013. november és decem-
ber havi hírlapban megjelentetni kívánt hirdetésekre
vonatkozik. Decemberi lapzárta: 2013. november 25.

Naptár - 2013
Amennyiben szeretne vállalkozásával a 2013. évi nap-
tárra felkerülni  színesben, kérjük jelezze: november
18-ig a múzeumban!!!
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Köszönet
“Az egészség a korona az ember fején, 

de csak a beteg láthatja meg azt.”     (egyiptomi közmondás)

Tisztelt Lakosok, Adományozók!

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, az adományozókat, hogy Mar-
ton Ildikó átesett a második őssejt-kezelésen. 2013. 09. 24. - 2013.
09. 26-ig tartózkodott Bécsben, egy magánklinikán édesanyjával
együtt. A rehabilitációs kezelést itthon folytatja.
Az összegyűjtött adományokból, melynek összege: 3.265.306.-Ft
volt, ismételten megvalósult az őssejt-kezelés, melynek összes
költsége az alábbiak szerint alakult:
- A klinikának átutalt összeg 9 550 Euró, mely aznapi árfolyamon
számítva 2 907 734 Ft volt. A fennmaradó összegből 1 000 - Eurót
kellet beváltani, hogy a külföldi tartózkodást fedezni tudjuk. 
- A Bécsi tartózkodás, szállás és étkezés költségét a beváltott és a
tavalyi útja során megmaradt Euróból fizettük, melynek költsége:
1 594 Euró volt.
- A kiutazáshoz a gépkocsit a Ványai Ambrus Általános Iskola
biztosította, a gépkocsi költségeit (tankolás és magyarországi
autópálya matrica), melyek összege: 35 390 Ft volt, Dévaványa
Város Polgármesteri Hivatala fedezte, a gépkocsi vezetője:
Augusztiny Zoltán volt.
- A kiutazás és hazautazás kapcsán az Ildikó számára gyűjtött
pénzből 15 057.-Ft került felhasználásra, mely utasbiztosítás,
élelmiszer, üdítő, ebédeltetés, külföldi autópálya matrica vásár-
lására lett fordítva.
A megmaradó összeget, mely 43.740.-Ft, továbbra is az
alapítvány számláján elkülönítetten kezeljük, mivel a klinikáról
történő elbocsátáskor a professzor úr javaslata alapján pár év
múlva ismételt őssejt-kezelés válhat szükségessé. Ildikó állapota
szemmel láthatóan javult, ezért fontosnak ítéljük a későbbi bea-
vatkozás megvalósítását is, melynek érdekében az adományokat
továbbra is várjuk.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Dévaványa
Felemelkedéséért Közalapítvány nevében minden támogatónak,
lakostársnak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy Marton Ildikó
számára megvalósulhatott az ismételt kezelés, és mi, Dévaványa-
iak láthatjuk, nyomon követhetjük állapotának fokozatos
javulását.
Külön köszönetet mondok a Szerencsejáték Zrt.-nek, akik nagy
összegű támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Marton Ildikó
egy évvel az első műtétje után ismét eljuthatott Bécsbe a második
kezelésre.
Köszönöm együttérzésüket, és az eddigi, illetve ezek utáni tá-

mogatásukat!

Tóth Julianna a kuratórium elnöke

*            *            *       
“Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly

apróságot is — valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető

érzést, hogy megtehetted.” (Albert Schweitzer)

Köszönet
Szeretném minden együtt érző támogatónak hálás szívvel
megköszönni az anyagi és a lelki támogatást, melynek köszön-
hetően eljutottam Bécsbe, a második őssejt-kezelésre. A műtét
sikeresen zajlott, jól érzem magam, és mindent megteszek, hogy
állapotom a lehető legnagyobb mértékben javuljon. Külön
megköszönöm Tóth Juliannának, a Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány Kuratórium elnökének a szervezésben való szemé-
lyes, önzetlen segítségét.

Marton Ildikó

Őszi kerékpártúra
2013. október 19-én, szombaton a „Bringáz a munkába!” kam-

pányhoz csatlakozva kerékpártúrát szerveztünk. Az „Ismerd meg
városunk határát” mottó keretében a Dévaványa – Sziget –
Csikószín – Folyás-ér útvonalon a Szeghalmi erdőbe a szivaty-
tyúházhoz mentünk, sajnos a sáros út miatt Károlyderék határ-
részbe nem tudtunk eljutni.

Délután kettőkor, kellemes napsütéses időben indult 18 fős
csapatunk a templom elől. Nagy örömünkre szolgált, hogy most
sokan kisgyerekkel jöttek kerékpározni.

Az utunk Szigetig aszfaltozott, majd onnan makadámúton, il-
letve később földúton vezetett, az erdőig egészen járható volt. A
kitaposott nyomvonalat követve kerékpározható, bár néhol a
sárosabb részeken le kellett szállni és tolni a biciklit. A
vagányabb kissrácok példát akartak mutatni, miszerint azokon
a szakaszokon is lehet bringázni, aminek a végeredménye bizony
az lett, hogy beragadtak a kerekeik, így ők egy alapos sártakarítás
után tudták csak folytatni az utat. Mindez kellemes évődések,
nevetések között történt.

A kellemes őszi idő, a tiszta levegő, az utunkat szegélyező
mezőgazdasági táblák változatossága – lábon álló napraforgó,
frissen szántott területek, megkezdett őszi vetések, gyep és
kertek – az út szélét övező fák és cserjék őszi színei, illatai hoz-
zájárultak ahhoz, hogy észre sem vettük a megtett 10 km-t. Az
erdő szélén kerékpárunkat hátrahagyva gyalog folytattuk utunkat
a szivattyúházig. Az erdőben vezető út keréknyomaiban bokáig
érő víz állt, ezért az út szélén, lábunk alatt tocsogó talajon tudtuk
megközelíteni azt. A bátrabbak a szivattyúház tetejére is fel-
mentek, és onnan is megcsodálták az őszi erdő ezernyi színét. 

Visszaút előtt megkóstoltuk a kökényt, illetve szedtünk az ott-
hon maradottaknak is. Ahogyan az odavezető úton, visszafelé is
találkoztunk sokakkal: lóháton vagy kerékpárral közlekedőkkel,
futókkal, diógyűjtőkkel. A jó idő sokakat kivonzott a kertekbe
is.

Az idén nem tervezünk újabb szervezett túrát, de a „vénasz-
szonyok nyara” eltart még egy ideig, mindenkinek ajánljuk,
hogy bátran induljanak neki a határnak, hiszen sok szépséget rejt
az őszi színekben pompázó táj, és a fák, cserjék bőven kínálják
terméseiket.

Dékányné Szalai Katalin

Őszi kézműves napok 
a múzeumban!

2013. november 11-22-ig.

Várjuk a kézműveskedni 
vágyó osztályokat, csoportokat!

Előzetes bejelentkezés alapján a: 
06-20/492-10-38-as

és a 485-040-es 
telefonszámon!
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Anyakönyvi hírek

Születések:

Pesztránszki Zsigmond és Zeller Anita
lánya Hanna, Szíjjártó Tamás és
Kovács Veronika fia Botond

Halálesetek:

Czebe Péter 1984, Kazai Mihályné Séllei Margit 1926,
Kéki Sándor 1935, Jenei Zoltán János 1960

Megemlékezés
„Pihenni oly korán miért siettél,
ki fiatal voltál és szerettél.
Elvitted a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál: az emlékedet.
Életed elmúlt mint egy pillanat,
Emléked szívünkben él, 
és örökre megmarad.”

Fájó szívvel emlékezünk Kecskeméti Péter halálának
20. évfordulójára.

Felesége,lánya, veje és unokái

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonok-
nak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik
Kovács Gyula temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, gondolatban elbúcsúztak tőle, részvétükkel mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok évek!” 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szabó Lajos,

szeretett édesapánk temetésén megjelentek, utolsó útjára
elkísérték, sírjára virágot helyeztek el, fájdalmunkban velünk
voltak. 

A gyászoló család

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, 
és a sebzett lelkűeket megsegíti.”   (Zsolt 34,19)

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik Szilasi

Józsefné Papp Ibolya Olga temetésén jelenlétükkel fejezték
ki együttérzésüket.

A gyászoló család Megemlékezés
"Szívünk lángja Érted lobban,
de a Te szíved már nem felel.

Lelkünk végtelen fájdalmában örökké létezel.
Néma órák halk percei a szavaidat suttogják,
Belül tudjuk, lelkünk még egyszer viszontlát.

Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, 
mert a szívünk mélyén rejtettünk el."

Fájó szívvel emlékezünk Kajla József halálának
20. évfordulójára.

Felesége, gyermekei, veje és unokája.

„Bár drága szíved 
többé már nem dobog,
Emléked bennünk örökké élni fog.
Elhagytad a házat,
lakást, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért
Oly sokat küzdöttél.
Nehéz az életem így élni nélküled,
Fájó szívvel siratni tégedet.

Egész életeden át dolgozva éltél,
Bánatot ránk hagyva
Hirtelen elmentél.
Örök álom zárta le
drága szemeidet,
Megpihenni tért dolgos két kezed.
Nagyon fáj  a szívem,
hogy Örökre itt hagytál,
Hiába várunk vissza többé,
Soha nem jössz te már.”

Összefogással a Körös-Sárrét ismertségének növeléséért

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület szorosan
együttműködve a Tourinform Körös-Sárrét irodával folyamatosan
erősíti a térség turisztikai szolgáltatói közötti párbeszédet, a kap-
csolat és hálózat építést. Működési területük az Észak-békési tér-
ségre terjed ki. A szervezet tagsága 27 szolgáltatóból, 12
önkormányzatból, 5 civil szervezetből és 7 önkormányzati in-
tézményből tevődik össze. Az egyesület fontos szerepet tölt be a
térség turisztikai termékfejlesztésében, s a szakmai információk
közvetítésében. Céljuk, hogy a Körös-Sárrét területén, a
településeken működő kézművesek, rendezvényszervezők, önkor-
mányzati döntéshozók, vállalkozók, az általános és középiskolai
diákság megismerkedhessen Békés, -Bihar és a Körös-Sárrét
értékeivel és hagyományaival. Sikeres LEADER projektet valósí-
tanak meg, mely során kiadványokat készítettek, valamint 44 darab
kerékpár és 11 egységes információs pult került beszerzésre. Ezeket
az eszközöket kihelyezték a településekre, ahol a kerékpárokkal új
turisztikai szolgáltatás bevezetése valósulhatott meg. A polcokat,
feltöltve kiadványokkal a leglátogatottabb helyekre tették a
településvezetők, így elérték azt, hogy a 11 településen egységes
információs pont
jöjjön létre. Követ-
kező lépésben az
egységes megjelenés
feltételeit teremtik
meg, hiszen hama-
rosan elkészül a 6 db
roll-plakát, 2 db mobil
pult és 2 db cikk-cakk
kiadványtároló polc
is. 

Beregszászi finom törökbéles
betakarítási nap nyertes tésztája

½ liter liszt, 5 tojássárgája, pici só, 1 kanál cukor, 2 deka
élesztő, langyos tejben felfuttatjuk, azután jól kikeverjük. Ha
már hólyagos, két evőkanálnyi vajjal tovább keverjük.
Kikent tepsibe nyújtjuk, 1,5-2 órát hagyjuk kelni. Majd
megkenjük lekvárral, ami elég híg, félig megsütjük. Az 5
tojás fehérjét 25 dkg cukorral, 1 csomag vaniliás cukorral ha-
bosra verjük, a tésztára simítjuk, sűrűn, szeletelt diót teszünk
rá. Visszatesszük, míg rózsaszínűre sül. 

Illés Magdolna
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Labdarúgás
Sajnos elvesztette veretlenségét a ványai csapat, és ezzel egy nagyon
szép sorozat szakadt meg, de így is az előkelő második, egyben
feljutó helyet foglalja el. Azt gondolom, a csapatnak ettől függetlenül
nincs mit szégyenkeznie, hisz csupán csak 1 ponttal van lemaradva
az első helyezett Mezőkovácsházával szemben.
BÉKÉSSZENTANDRÁS-DÉVAVÁNYA 1-5 (1-2)
Békésszentandrás: 150 néző. V.: Kocsondi
Dévaványa: Hajdú G., Bakó B. (Szalai B.), Furka Zs., Séllei L.
(Nagy Z. ), Ungi A., Panyik F., (Pálfi J.), Somogyi T. , Adamecz I.,
Kéki Cs., Molnár J., Ernyes R. (Nyíri J.)
Gólszerzők: Ernyes R. 2, Kéki Cs. 2, Molnár J.
Edző: Tagai Attila - Az alattomosan és durván játszó Békésszent-
andrás ellen megérdemelt győzelmet arattunk.
Jók: Molnár J, Ernyes R, Ungi A, Kéki Cs, Furka Zs.
A nagyon durván és alattomosan játszó hazai csapat, egy szerencsés
góllal még vezetést szerzett. Próbálta teljesen széttördelni a játékot,
ám ez szerencsére nem sokáig működött, mert a ványai csapat gyors
és technikás játékával már nem tudott mit kezdeni. A vendégcsapat,
szebbnél szebb támadásokat és gólokat szerezve teljesen
megérdemelt győzelmet aratott. Köszönet a szurkolóink biztatását,
amivel otthoni hangulatot teremtetek. 
DÉVAVÁNYA – BÉKÉS 3-1 (2-1)
Dévaványa: 250 néző. V.: Pogonyi 
Dévaványa: Hajdú G., Pálfi J., Furka Zs., Séllei L. (Bakó B.), Ungi
A., Panyik F. (Diós K.), Somogyi T. , Adamecz I., Kéki Cs., Molnár
J., Ernyes R. (Nyíri J.)
Gólszerzők: Adamecz I. 11-esből, Ernyes R., Kéki Cs. 
Edző: Tagai Attila : - Igazi jó mérkőzést láthatott népes szurkoló
táborunk, mindvégig gólra törően játszva, megérdemelten tartottuk
itthon a három pontot. Jobb helyzet kihasználással, sokkal könnyebb
győzelmet arathattunk volna.
Jók: Ernyes R., Panyik F., Somogyi T., Adamecz I., Furka Zs.
Az osztály színvonalát meghaladó mérkőzésen, nagy iramot és sok
helyzetet láthatott a közönség. Amiből Dévaványa csak töredékét
használta ki, de a mérkőzés végére ez elégnek bizonyult. Nagyon
nagy köszönet a szurkolóinknak, hogy még dobbal is fokozták a
hangulatot.
DÉVAVÁNYA – MEZŐKOVÁCSHÁZA 0-2 (0-0)
Dévaványa: 300 néző. V.: Kocsondi
Dévaványa: Hajdú G., Pálfi J., Furka Zs., Bakó B., Ungi A., Panyik
F. (Szalai B.), Somogyi T. , Adamecz I., Kéki Cs., Molnár J., Ernyes
R. (Diós K. )
Edző: Tagai Attila: - Mindent megtettünk a győzelem érdekében, de
sajnos, ez ma kevésnek bizonyult. Nem hiszem, hogy szé-
gyenkeznünk kéne az elért eddigi eredményeink miatt.
Jók: Adamecz I., Molnár J., Furka Zs., Ungi A.
Ezen a napon Fortuna teljesen elpártolt a ványai csapattól. Hiába
nyújtotta talán a szezon egyik legjobb játékát, sajnos ez sem volt
elég. Míg a ványai csapat sorra hagyta ki a jobbnál jobb helyzeteket,
addig a vendégek két kontrából két gól szereztek. Így sajnos nagyon
fájó vereség lett a vége. Mindent összevetve, egy rangadóhoz méltó
mérkőzésen, a két lehetőségét gólra váltó Mezőkovácsháza így tel-
jesen megérdemelt győzelmet aratott. Köszönjük a szurkolóink ran-
gadóhoz méltó buzdítását, és hogy ilyen fergeteges hangulatot
teremtettek. 
BATTONYA-DÉVAVÁNY 2-3 (0-1)
Battonya: 200 néző. V.: Kundla 
Dévaványa: Hajdú G.,Szalai B., Bakó B., Pálfi J., Ungi A., Kéki Cs.
(Diós K.), Adamecz I., Somogyi T., Nyíri J. (Czakó I.), Panyik F.
(Ernyes R.), Molnár J.
Gólszerzők: Nyíri J., Molnár J. 11-esből, Ernyes R.
Edző: Tagai Attila - Nagyon nehéz mérkőzésen, értékes három pon-
tot szereztünk Battonyán.
Jók: Adamecz I., Molnár J., Bakó B., Pálfi J.
Jól kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, hisz az első helyzetét gólra
váltotta. Ezután sajnos a további lehetőségek kimaradtak. A második
játékrészben folyamatosan nyomott a battonyai csapat, aminek egy

szépségdíjas gól lett az eredménye. Ráadásul, a mérkőzés hajrájában
egy erősen vitatható találattal a vezetést is megszerezte. Az ekkorra
már 10 emberre fogyatkozó ványai csapat még sem adta fel, és min-
dent egy lapra téve, hatalmas küzdéssel és szívvel, megfordította a
mérkőzést. Egy nagyon nehéz mérkőzésen értékes győzelmet aratott
a ványai csapat, egy szervezetten, jól játszó Battonya ellen.
Dévaványai SE eddigi eredménye a táblázaton:

M GY D V
1. Mezőkovácsháza 11 10 1 0 (43-13) 31 pont
2. Dévaványa 11 10 0 1    (41-7) 30 pont
3. Elek 11 7 1 3   (27-17) 22 pont

Az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Békésszentandrás – Dévaványa 2-3 (2-1)
Gólszerzők: Séllei D. 2, Gubucz V.
Dévaványa – Békés 3-0 (1-0)
Gólszerzők: Kovács F., Séllei D., Gubucz V.
Dévaványa – Mezőkovácsháza 1-0 (1-0) 
Gólszerző: Gubucz V. 
Battonya – Dévaványa 3-2 (2-1)
Gólszerzők: Kovács F., Tóth Sz.
Az ifjúsági csapat eddigi eredménye a táblázaton:

M GY D V
1. Dévaványa: 11 9 1 1  (56-10) 28 pont 
Az ifjúsági csapat, bár elvesztette veretlenségét, de ennek ellenére
továbbra is vezeti a bajnokságot. Csak hasonló folytatást kíván-
hatunk nekik!
Sajnos, az idén már csak idegenben láthatják a kedves szurkolóink
a ványai csapatot, de továbbra is bízunk abban, hogy  sokan elkísérik
a távoli messziségbe majd csapatunkat. Hálás köszönet érteI Bízunk
a további jó szereplésben! Hajrá Ványa! Ha valaki szeretne még töb-
bet megtudni a csapatunkról, látogasson el az alábbi honlapra:
www.devavanyase.gportal.hu 
A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkormányzat, Harmadik Félidő
Söröző, Parola Mihály, Darvasi Sándor, Mideczki Zoltán, Kőszegi
János, Czakó István, Tagai Attila, Dr. Nagy László, Prokics László,
Valach Piroska, Takács Gyula, Váradi Károly, Dékány József, Kiss
Károly és családja, Balogh István, Pervanov Ádám, Fazekas Gyula,
Papp Marcell, Feke Tibor, Papp Sándor, Pengő Imre, Marton Lajos,
Nagy Gábor (Kékteve), Vakarcs Sándor, Papp László, Takács István,
Kovács András, Faragó Zsigmond, Tóbiás Gábor, Vaszkó Imre,
Papp Zsigmond, Csordás Ferenc, Pálfi János, Furka Lajos, Gyányi
Lajos, Mobilimpex Kft. (Zsiványtanya kocsma), Szilágyi Sándor,
Magyar Zsolt, Bartha Sándor, Takács József, Kéki Gábor, Nagy
János, Tóth Lajos, Kállai Imréné, Kádár Csaba, Erdős Csaba,
Gyányi Norbert, Gyányi Albert, Zeller Sándor, Pesztránszki Zsig-
mond, Kiss Endre, Barna Sándor, Zsila Ferenc, Kisari Tibor, Gyeb-
nár Mihály, Furka Zsolt, Tóth Sándor, Vasvári László, Fehér Mihály 

Adamecz István 

Tüdőszűrés 2013.
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 ma-
ximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelentkezéseket
folyamatosan fogadjuk! A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és
beutaló nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba kerül
(melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi beutaló szük-
séges. A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány,
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi
szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával! Szűrési napok:
kedd, szerda és péntek.
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06 66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál
lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt  GAMESZ iroda)
vagy a 06 66/483-062-es telefonszámon.

Munkatársak: Dékányné Szalai Katalin, Elek Mária
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békés megyei
Temetkezési 

szolgáltató kft.
dévaványai kirendeltsége

dévaványa, árpád u. 37. (a bora udvarában)

Temetkezéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézés

Hétfő - péntek: 8:00-16:00
ügyintéző: erdei Anikó, tel: 06-20/540-83-84

állandó ügyelet: erdei Imre
tel: 06-30/9353-601

szőnyegtisztítás 
és Vegytisztítás 

felvevőHely, DÉvAványA ArAny JánoS u. 39. Sz. 
A nAgy iSkolávAl Szemben lÉvő ruHAboltbAn. 

nyitva tartás: hétfőtől-péntekig:
0800-1200 , 1400-1700-ig 

szombat:800-1200-ig

Tel: 06-66-483-711, 
06-70-408-56-81

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

újszülött
2013. Szeptember 30-án

Született

peSztránSzki HAnnA.
ÉdeSAnyjA

zeller AnItA, 
ÉdeSApjA peSztránSzkI

zSIgmOnd.
grAtulálunk!

Vérvétel
A vÉrvÉtel Az Alábbi iDőpontokbAn Szünetel:

2013. nOVember 12-15-Ig

2013. december 4-7-Ig

a békés megyei Temetkezési kft.
munkatársai együttérzéssel emlékeznek

dévaványa néhai lakosaira, 
halottak napja alkalmából.

újszülött
Szeretettel tudAtjA

A dÉdnAgymAmA, 
OláH józSefnÉ, HOgy

2013. Szeptember 27-Én

megSzületett

SzAbó Dominik.
ÉdeSAnyjA OláH judIt, 
ÉdeSApjA SzAbó gábOr

grAtulálunk!

eladó! 
dévaványa határában:
- 283 négyszögöl erdő 0,29
aranykorona
- 2,2 ha szántó 4,48 aranyko-
rona
- gyümölcsös 0,08 aranyko-
rona
osztatlan közös tulajdonú
föld.

Érdeklődni lehet: 

06-20/33-22-066-os
telefonszámon 

Auer lászlónénál

Jó minőségű

kisbálás

búzaszalma

eladó. 

ÉrdeklődnI: 

06-30/ 284-8642

Tisztelt Választópolgár!

A Helyi Választási Iroda Vezetője felhívja a Választópol-
gárok figyelmét, hogy a korábban 9 szavazókör helyett
most már 8 szavazókör működik, ezért mindenki az
értesítő szelvényen szereplő cím szerinti közintézménybe
menjen el szavazni!
A fentiek miatt kérem, figyelmesen nézzék meg az értesítő
szelvényen szereplő közintézmény címét!

HVI Vezetője
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FIGYELEM! LAPZáRTA
2013. NOvEMbER 25., 16 óRA!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba DigiTÁliS forMÁBaN a határidő be-
tartásával! Csak a november 25-ig beérkezett cikkek jelennek
meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő lap-
számban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

köveTkeZő SZÁM MegjeleNéSe:DeceMBer 6.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

DévavÁNyai hírlaP-Dévaványa város önkormányzata
tájékoztató lapja. kiadó: Dévaványa város  önkormányzata,
5510 Dévaványa, hősök tere 1. eng. szám: 3.4.1.1739/1999.
Szerkesztőség: Bereczki imre helytörténeti gyűjtemény 5510
Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: (66)485-040. e-mail: deva-
vanyaihirlap@gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu.
felelős  szerkesztő: Burainé Murányi Magdolna. felelős kiadó:
Novák imre alpolgármester. Megjelenik: havonta. készült:
kovács Zsolt Dévaványa. kiadványszerkesztés: Bereczki imre
helytörténeti gyűjtemény. kiadványszerkesztő: kis anikó

INGATLANKÖZvETÍTÉS - hITELüGYINTÉZÉS
Lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉDTŐL A HITELIG!
HITELKÖZVETÍTÉS BÁRMILYEN LAKÁS CÉLRA ÉS SZABAD FEL-
HASZNÁLÁSRA. TELJES BANKI ÜGYINTÉZÉS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN!!!
Új!!! ÁllaMi kaMaTTÁMogaTÁSÚ lakÁShiTelek, Új éS haSZNÁlT
lakÁS, cSalÁDi hÁZ  vÁSÁrlÁSra, korSZerŰSíTéSrejeleNTőS ka-
MaTkeDveZMéNyekkel, MÓDoSulT, keDveZőBB felTéTelekkel! 
iNDulÓ BaNki kölTSégek akciÓS MérSékléSe, eleNgeDéSe!!! 
a hiTelügyiNTéZéS NÁlaM iNgyeNeS!
eladó családi házak Dévaványán: /irányárak/
1,5 szoba összkomfortos ház a Bánomkert úton 4 millió Ft.
2 szoba összkomfort, 2 kazános közp. fütéses ház a Körösladányi úton 6,5 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos ház, /öntvény gázkonvektorok/ a Deák F. úton 4,8 mó Ft.
3 szoba, teljes komfort, SZÁRAZ vályogház, közp. fűtés,  a Szeghalmi úton 4,8 mó Ft. 
2,5 szobás, teljes komfortos ház  /2 kazános közp. fűtés/, a Zrínyi út közepén 8,5 mó Ft. 
1 szobás, fürdőszobás ház, /2 db gázkonv./, a Zrinyi úton /bejárat a Május l útról is/ 2,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, vegyes fal, gázkonvektoros, a Ságvári út elején 4,5 mó Ft. 
2 szobás, tégla alapon épült, teljes komfortos, szép vályogház, a Széles úton 2,9 mó Ft. 
2,5 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, nagy gazd. épületek, a Bánomkert úton 6 mó Ft. 
2 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános központi fűtéssel, a Deák F. út elején 5 mó Ft.
2+3szoba+ebédlő, 2 fürdőszobás, tetőteres ház, /8 db gázkonv./, a Hunyadi út közepén,

10 mó Ft. 
3 szoba+hall, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, az Eötvös úton 10 mó Ft. 
2 szobás, teljes komfortos ház /2 db. gázkonvektor/, a Széchenyi út közepén 1,3 mó Ft. 
2,5 szobás, felújított, teljes komfortos, gázkonvektoros vályogház, a Szérűskert úton 4 mó Ft. 
2 szobás, komfort nélküli vályogház, 1100 m2, művelt telken, a Vajda úton 1 mó Ft.
2,5 szobás, gázkonvektoros téglaház, teljes komfort, melléképület, a Szederkert úton3,8 mó Ft.
2 szobás, központi fűtéses, teljes komfortos téglaház, a Körösladányi út közepén    4 mó Ft.
2,5 szobás, 2 kazános közp. fűtéssel, új nyílászárókkal, melléképülettel, a Dobó úton 8 mó Ft.
3 szobás, közp. fűtés, blokktégla ház, 840 m2-es portán,  a Körösladányi út közepén 6,5 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, a Szántó Kovács úton 6,9 mó Ft.
3 szoba+nappali, teljes komfortos, nagyon szép ház, a Hunyadi út közepén 8,9 mó Ft.
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, szép ház, lakható melléképület, a Hold úton 6,9 mó Ft.    
2 generációnak is alkalmas, tetőtér beépítéses ház, 2 kazános fűtés, a Hunyadi úton 14,7 mó Ft.
2 szoba + nappali, teljes komfortos ház, 2 kazános fűtéssel, új radiátorokkal, a Szeghalmi úton

6 mó Ft
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, blokktégla ház, gázkonv., az Árpád út közepén 4,9 mó Ft. 

egyéb eladó ingatlanok:
Dévaványán 476 m2 összközműves telek az Árpád úti társasház mellett 1,7 mó Ft.
Dévaványán a Szeghalmi és Bartók út sarkán 1064 m2 telek, ház alappal, garázzsal, 800.000 Ft.
Gyomaendrődön  2+2 félszobás, erkélyes társas lakás az Okt. 6. ltp.-en 7,5 mó Ft.
Újszegeden,  1 szobás, felújított, 38 m2-es,  teljes komfortos földszinti lakás 5,8 mó Ft.

érDeklőDNi leheT:  fekeTe aNDrÁS – TelefoN 66/483-464,
vagy 06/20/3901-464 /BÁrMikor, héTvégéN iS/ 

DévavÁNya, köleShalMi ÚT 14. 
e-Mail: feketeandras44@freemail.hu

Közérdekű telefonszámok
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség:  107

A szeghalmi orvosi ügyelet  66/371-234-es számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/ 633-7220

Polgárőrség: 06-30/ 627 -1069, E-on hibabejelentő: 06-80/ 210 - 310
Mike Géza szülész-nőgyógyász: 56/550-469 

Időpontkérés: kedd 10-12 óra között, rendelés: szerda 10-18 óra

"B" (személygépkocsi) 
"A" (motorkerékpárok), 

"M" (segédmotoros-kerékpár)

JáRMŰvEZETŐI 
TANFOLYAM 

A MŰvELŐDÉSI háZ MELLETI KIS ÉPüLETbEN
(Dv., gyöNgy u. 6.) 

kaMaTMeNTeS réSZleTfiZeTéSi leheTőSég!
elmélet, uhrin róbert, 20 000.-ft. gyakorlat, uhrin lajos. 

a költségeken akár 30 eft-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

Tájékoztató megbeszélés: 2013. november 8. (péntek) 1700 óra, 

Tel.: 06-30/205-3164, 06-30/823-3269
www.soforsuli.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!

ÁllaTorvoS
ÁllaTPaTika: 630-730, 1700-1730

Dr. ZSíroS iSTvÁN
06-30/391-46-05

Egész nap hívható!
kuTyÁk chiPPeZéSe,

veSZeTTSég elleNi olTÁS
elérheTő ÁroN!

Ingyenes chipleolvasÆs Øs adatfelvitel!
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

Termelői méz kapható!

PEDIKŰR    MANIKŰR
MŰKÖRÖMÉPÍTÉS

Pedikűr: benőtt köröm kezelés,
sarok-repedés kezelés, 

tyúkszemkezelés
Manikűr: hagyományos, francia,

japán, körömkorrekció 
Épített technikával készülő

műköröm (zselé és porcelán,
egyedi mintákkal)

Tartós lakkozás eredeti 
Crytalac-kal

Kovács Anna Kéz- és lábápoló, műkörömépítő

5510 Dévaványa, Árpád út 22. 
(az udvarban) 06-30-262-5452

Gyógymasszőr
Erdősné Cmarkó Ilona 
06-20/402-2458

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalom-
csillapító
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testte-
kercseléssel
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelé-
sére
Porckorongsérv, gerincferdülés, csigo-
lyaelcsúszás, egyéb degeneratív elvál-
tozások, nyaki és deréktáji fájdalmak
enyhítésére, megszűntetésére; gerinc és
az izomzat nyújtására.
A hét minden napján, kora reggeltől a

késői órákban is, előzetes 

egyeztetéssel, szeretettel várom!






