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A testületi ülésen történt…

A képviselő-testület legutóbbi ülését 2014. június 26.
napján tartotta.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és a
polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról
szóló jelentések elfogadását követően első napirendi pontként
hallgatta meg a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási In-
tézmény tájékoztatóját a dévaványai középiskolai oktatás
helyzetéről. A dévaványai telephely létszámadata a 2013. ok-
tóber 1-jei statisztika alapján 224 tanuló volt. Az intézmény
személyi feltétele 18 fő főmunkaidős pedagógusból, 3 fő
részmunkaidős pedagógusból és 6 fő óraadó pedagógusból,
valamint 6 fő technikai dolgozóból tevődik össze. Az in-
tézményi tantárgyfelosztásban szerepeltetett tanórák ellátásra
kerültek. Az oktatás legalapvetőbb tárgyi feltételeit a fenn-
tartók biztosították. Az épület karbantartása, állagmegóvása
a legszükségesebb felújítások szintjén valósult meg. Az
Eötvös utcai pályaorientációs tanműhelyt a képzési szerkezet
változás miatt kiürítették, az épület átadás-átvétele folyamat-
ban van. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszá-
molót.

A képviselő-testület második napirendi pontként vitatta
meg a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tájékoztatóját a szakmai munkájáról. A
tájékoztató részletesen taglalja a személyi és tárgyi feltételek
alakulását, a pedagógiai munkát, továbbképzéseket,
Diákönkormányzat munkáját, a versenyeket és azokon elért
eredményeket, a kapcsolattartás résztvevőit. A 2013/2014-es
tanévben 574 dévaványai és 71 ecsegfalvi tanuló volt, akik
oktatását 54 fő főállású pedagógus látta el. A tanulók 26 cso-
portban tanultak délelőtt, ebből 24 csoport Dévaványán, 2
csoport Ecsegfalván tanult. A napközis csoportok száma

összesen 13. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a
napirendet. 

A képviselő-testület harmadik napirendi pontként tárgyalta
a DÁMK Óvoda és Bölcsőde Intézményegységének beszá-
molóját az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról. Az
óvodai beszámolóban olvashatunk az intézmény feladatáról,
a gyermeklétszám alakulásáról – telephelyi, valamint SNI és
BTM bontásban –, étkezésre vonatkozó adatokról, óvodai tá-
mogatásról, a fejlesztésre járó gyermekekről, személyi- és tár-
gyi feltételekről, az alkalmazotti közösségről,
továbbképzésekről, ünnepekről, programokról az óvodai
nyári életről. A képviselő-testület a mindenre kiterjedő és
kimerítő beszámolót egyhangúlag fogadta el.

Az ülés további részében a képviselő-testület megalkotta az
otthonteremtés helyi támogatásáról szóló önkormányzati ren-
deletet, elfogadta a Dévaványai Közös Önkormányzati Hi-
vatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, az önkormányzat
2014. május 31-ei pénzügyi helyzetéről és várható bevételek,
kiadások alakulásáról szóló tájékoztatót, meghatározta a
2014/2015-ös gazdasági évre a tulajdonában lévő mezőgaz-
dasági hasznosítású külterületi szántóföldek haszonbérleti
díját, eredménytelennek nyilvánította a Kevelimer Kft. és
Feke Tibor egyéni vállalkozó munkahelyteremtő beruházási
támogatásra benyújtott pályázatát, hiánypótlási kötelezettség
nem teljesítése okán.

A képviselő-testület zárt ülést tartott és döntött a „Dé-
vaványa Szociális Ügyéért” és a „Dévaványáért” elismerő
címek kitüntetettjeiről. 

A képviselő-testület júliusban szünetet tart, legközelebbi

ülését 2014. augusztus 20. napján tartja, melynek keretében

ünnepi megemlékezésre és a „Dévaványáért” kitüntetések

átadására kerül sor. 

Rendkívüli testületi

A képviselő-testület 2014. június 11. napján rendkívüli
ülést tartott, több halasztást nem tűrő ügy miatt. Első
napirendi pontként a Dévaványai Szociális Szövetkezet
székhely és telephelyre vonatkozó kérelmét tárgyalta és
szándéknyilatkozatát fejezte ki a dévaványai 592/2 hrsz-ú,
708/1 hrsz-ú, Dévaványa, Tompa u. 28., Sport u. 2.,
Kisújszállási u. 41. szám alatti ingatlanok térítésmentes,
határozatlan időtartamra történő használatba adásról. Má-
sodik napirendi pontban a Strandfürdő és Gyógyászat részére
BTL-4825M2 Combi Topline + a BTL- 1900 mágnes ágy
beszerzéséről döntött 999.140,- Ft + Áfa áron. A napirendi
pontokat követően a képviselő-testület a Kevelimer Kft.
képviseletében Kovács János ügyvezető (Dévaványa, Kos-
suth u. 38. sz.) és Feke Tibor (Dévaványa, Szeghalmi u. 32.
sz.) egyéni vállalkozó munkahelyteremtő beruházás támo-
gatására irányuló kérelme tárgyában hiánypótlást írt elő Dé-
vaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2014. (III.27.) Kt. határozatával elfogadott munkahely-

teremtő és/vagy megtartó beruházások támogatására

vonatkozó pályázati felhívás és támogatási tervezet alapján.

2014. június 16. napján a Képviselő-testület arról döntött,

hogy a ,,Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező

mezőgazdasági rendeltetésű földterületen termelt lábon álló

lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pá-

lyázat keretében” kiírt pályázatra vonatkozóan a benyújtott

ajánlatot érvényesnek, alkalmasnak nyilvánította, és Czirják

Csaba (5510 Dévaványa, Bocskai u. 13.), mint egyetlen, ezál-

tal legalacsonyabb összegű ajánlattevő – 1.011.000,- Ft bruttó

áras ajánlattevőt hirdette ki nyertesnek. A Dévaványa bel-

területi, 2014. évi útépítések tárgyában, a kátyúzási feladatok

elvégzésére, valamint a kerékpárút javítására vonatkozóan a

helyi beszerzési eljárás keretében úgy döntött, hogy a Duna

Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150. sz), HÓDÚT

Útépítő Kft. (5600 Békéscsaba, Berényi u. 142. sz.), D-Profil

Kft. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9. sz.), FUTIZO Kft. (5700

Gyula, Mátyás király u. 31/3. sz.) és Bonag Kft-től (5600

Békéscsaba, Tompa u. 2/1. sz.) kivitelezéssel foglalkozó vál-

lalkozásokat keresi meg az árajánlat kérés vonatkozásában.
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A polgármester válaszol…

A Dévaványai Hírlap 2014. júniusi számában megjelent a

sportbarátok levele, amelyben kérdéssel fordultak a Tisztelt

Képviselő-testülethez. Konkrétan: Történt-e előrelépés a pár

éve felújított, Seres István Sporttelep labdarúgópályája

ügyében?

A 2014.06.11. napján összehívott megbeszélésen elhangzottak
alapján a múlt hét végére elkészült a kivitelező Körös-
Berettyó Vízgazdálkodási Társulat és Dévaványa Város
Önkormányzat által kötendő megállapodás tervezete, mely
néhány finomításra szorul és ha azt elfogadja a másik fél is,
úgy megkötésre kerülhet. Amennyiben azt nem fogadja el és
a változtatásokban meg sem tudunk egyezni, akkor kerül
előtérbe a jogi úton történő érvényesítés. Természetesen az
előbbinek örülnénk, mivel az gyorsabb, hatékonyabb lenne,
mint egy akár évekig elhúzódó per, nem beszélve a költ-
ségekről.
Most szombaton a szurkolók pártolói tagságának
kezdeményezésére részt vettem a műszaki iroda vezetőjével
egy a sportpályával kapcsolatos megbeszélésen, ahol a
résztvevők tájékoztatást kaptak az ügy állásáról. Felmerült egy
további, mérkőzés lejátszására is alkalmas edzőpálya
építésének a lehetősége, melyhez az önkormányzat segítséget
biztosít olyan formában, hogy egy előzetes tervezetet és a költ-
ségvetést elkészítik a munkatársak, illetve a Sportegyesület
tagjai, pártolói, szurkolói pedig igyekeznek megkeresni azokat
a támogatókat, akik a kivitelezésben vagy annak során nyúj-
tanak támogatást. 

Magyarország gazdaságilag kiugró lehetősége a turisztika.

Ezzel kapcsolatban milyen előrelépés várható Dévaványán?

Ehhez szorosan kapcsolódik a következő kérdés: Az a hír ter-

jedt el, hogy változik a strandfürdő vezetése, szerkezete.

Mennyiben érintik a változások az 1962 óta működő fürdő,

és a mellette megvalósított Ifjúsági Tábor munkáját?

Az utóbbi kérdéssel kezdeném: valóban így van, a strandfürdő
szakmai koordinátora kérte a munkaszerződésének közös
megegyezéssel történő megszüntetését 2014.07.15. napjával,
kérésére továbbiakat nem szeretnék közölni. Köszönjük
munkáját, a továbbiakban sok sikert kívánunk számára. Ezt
követően Czeglédi Tünde veszi át az intézmény irányításával
kapcsolatos feladatokat. Az utóbbi években a füzesgyarmati
Tourinform Irodában dolgozott, munkája során turisztikai ki-
adványok szerkesztésében, kiállításokon, rendezvényeken vett
részt, valamint pályázatok lebonyolítását végezte, fórumokat
szervezett, és amit fontosnak tartok, hogy helyi lakosként is-
meri a település adottságait, és azokat a személyeket, in-
tézményeket, akik a helyi idegenforgalom élénkítésében aktív
szerepet vállalnak vagy vállalhatnak.
Remélhetőleg az átállásból a vendégek nem fognak semmit
megérezni, amelyben természetesen nagy segítséget tudnak
neki nyújtani a munkatársak. 
Itt folytatnám az első kérdésre a válasszal: mint ahogy egy
előző lapszámban már elmondtam véleményem szerint

településünkön nehezen fejleszthető terület az idegenforgalom
az adottságaink vagy éppen annak hiánya miatt, ezt újból nem
szeretném részletezni. Mégis úgy gondolom, hogy Tünde „új
emberként” nyilván más szemlélettel fog nekiállni bizonyos
folyamatokhoz, melytől azt reméljük, hogy még pozitívabb
lesz a strandfürdő megítélése, illetve olyan kiajánlások, tervek
születnek, melyek vonzóbbá teszik a várost az ide látogatni
kívánók számára. Ehhez kívánok az ő számára sok erőt, ki-
tartást.

Művészeti tábor 2014!

Az idén XIV. alkalommal került megrendezésre a Dé-

vaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány szer-

vezésében művészeti táborunk, mely négy művészeti ág

szépségeibe vezette be a táborozókat.

Érkeztek előképzettséggel rendelkező és nem ren-

delkező gyermekek egyaránt. 

89-en töltöttük együtt ezt a vidám és termékeny hetet,

7 pedagógus szakmai irányításával.

A legkisebb táborlakó 6 éves a legnagyobb pedig 19

éves volt. 

A hét során, a tanulás mellett vetélkedőn mértük össze

tudásunkat és ügyességünket, Budapesten tekintettük meg

a főváros szépségeit és a Bajor Gizi Színészmúzeumot.

Nem maradt el a strandolás és a nagy beszélgetések

ideje sem. 

Táborunkba az idén érkeztek gyerekek: Mezőberény-

ből, Budapestről és Békéscsabáról is.

A tábort egy nagysikerű gálaműsorral zártuk, mely

csodálatos alkotásokkal és színpadi produkciókkal

kápráztatta el a teltházas közönséget.

Köszönettel tartozunk: Dévaványa Önkormányzat

Képviselő – testületének, anyagi támogatásukért,

valamint a DÁMK - művészeti iskolába kihelyezett -

technikai dolgozóinak, egész hetes munkájukért.

Erdeiné Mucsi Márta

Felhívás
Dévaványa Város Önkormányzata felmérést végez a

megváltozott munkaképességű személyek körében. Az
Ösvény Esélynövelő Alapítvány egy későbbi időponttal
induló, helyben történő foglalkoztatást tervez, amennyiben
megfelelő létszámú megváltozott munkaképességű szemé-
lyek jelentkeznek.

Jelentkezés a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
12. számú irodájában ügyfélfogadási időben, folyamatosan
lehetséges, a megváltozott munkaképességet igazoló irat-
tal.
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„Dévaványa Oktatás Ügyéért”
Dévaványa Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014-ben,
a pedagógus nap alkalmából adta át a „Dévaványa Oktatás
Ügyéért” elismerő címet. A cím a település oktatási in-
tézményeiben példamutató oktatási-nevelési munkát végző,
vagy mint nyugdíjas végzett, és kimagasló teljesítményt nyújtó,
nyújtott pedagógusoknak adományozható. Az elismerő címmel
járó aranygyűrű és oklevél átadására minden év június hó-
napjában, a települési pedagógusnapi ünnepség keretében kerül
sor. 2014-ben a Tisztelt Képviselő-testület úgy döntött, hogy
ebben az esztendőben e címet Juhász Béláné, nyugdíjas,
köztiszteletnek örvendő pedagógusnak adományozza.
Valánszki Róbert polgármester ünnepi beszédében e szavakkal
köszöntötte az ünnepelteket, köztük a kitüntetett Juhászné
Erzsike nénit: „Bevallom, kissé elfogottan állok itt, hiszen min-
denki, aki valaha diák volt – így én is – őszinte tiszteletet érzek
tanítóim, tanáraim iránt. Hozzájuk szólva, úgy érzem, mintha
most is úgy figyelnének rám, mint annak idején, feleléskor.
Készülve a mai napra, önkéntelenül is visszagondoltam saját,
egykori tanítóimra, tanáraimra. Feltettem magamnak azt a
kérdést, kik is azok, akikre hosszú évtizedek után is pontosan
visszaemlékszem? Milyen tulajdonságaik tették őket felejthe-
tetlenné számomra? Bizony azt tapasztaltam, hogy szelektív az
emlékezetem, és azokról vannak pontosabb emlékképeim,
akiknek az érdeklődési köre miénkhez, diákokéhoz közel állt.
Akik nem zárkóztak el a mi gyermekvilágunktól, részt vettek
velünk a közös programokon is. Nemcsak a szigorúan vett
tananyagról, hanem a bennünket érdeklő más témákról is
elbeszélgettek velünk. Azokra, akik felnőttként is tudtak
diáknyelven. A visszaemlékezésem során azt is észrevettem,
közülük is azoknak az emléke a legkedvesebb, akik tudást
közvetítő tekintéllyel voltak jelen az osztályteremben. Akik nem-
csak követeltek, de sugározták is a tudást, folytonos érdek-
lődésükkel motiváltak bennünket az egyre jobb eredmények
elérésére. Egyúttal ők voltak azok is, akik személyes példamu-
tatással is előttünk jártak, akikkel a tanár-diák kapcsolaton túl
őszinte bizalmon alapuló emberi kapcsolataink is ki tudtak
alakulni. Akikről éreztük, hogy munkájuk, pedagóguslétük
alapvető felelőssége a rólunk, diákokról való gondoskodás.
Tudom, úgy dolgozni, egyéni gondjaikat, problémáikat fél-
retenni és a gondjaikra bízott gyerekekre koncentrálni, nem volt
könnyű. Mint ahogy a mai pedagógusnak sem könnyű… Erőt,

elszántságot és elhivatottságot igénylő bizony napjainkban is a
pedagógus munkája. Azok, akik megmaradnak a pályán, és őrzik
a szakma presztízsét, valódi elhivatottságot érzenek, küldetésnek
érzik, hogy munkájukkal szárnyakat adjanak az új
nemzedékeknek. Köszönöm minden pedagógusnak a város
nevében, az elmúlt évben végzett eredményes munkáját.”
„A tanítónak nem gratulálunk, amiért oktatja, hogy kétszer

kettő, négy. Gratulálni ahhoz lehet, hogy ezt a szép mesterséget
választotta.” / Albert Camus/

Juhász Béláné, Kovács Erzsébet 
1933. november 23-án, Mezőtúron született, öt gyermekes
családból. Édesanyja háztartásbeli, édesapja cipész, majd föld-
művelő, később Tsz alkalmazott volt. Iskoláit Mezőtúron kezdte,
amit a háborús évek beárnyékoltak, majd a gimnáziumi éveket
a Teleki Blanka Gimnáziumban folytatta, ahol nagy szigor és fe-
gyelem mellett tanulhatott. Ezt követően felvételt nyert Szeged-
re, a Pedagógiai Főiskola történelem-földrajz szakára.
A pedagógus pályát 1955-ben kezdte Hunyán, egy osztott
iskolában. Szaktárgyaikon kívül tanított magyart, éneket, test-
nevelést, számtant, mértant. A záró államvizsgája 1956. július
10-én volt, amikor az oklevelét is kézhez kapta. Hunyán ismerte
meg férjét, aki szintén gyakorló pedagógus volt. 1957-ben
házasságot kötöttek. Házasságkötés után, megfelelő lakás híján
Gyomára kerültek külterületi iskolába, ahol összevont osztá-
lyokat tanítottak.  Két gyermekük született: Ibolya 1958-ban,
Béla 1960-ban. Immáron 6 unoka nagymamája Erzsike néni. A
tanulók csökkenő létszáma nem igényelt két pedagógust, így
kerültek Dévaványára, 1962 szeptemberétől az I. Számú Ál-
talános Iskolába. Az iskolában a szaktárgyakon kívül lányoknak
mezőgazdasági és háztartási ismereteket is tanított, valamint osz-
tályfőnöki teendőket is ellátott. 1985-ben halt meg férje, Béla
bácsi. Azóta egyedül él, de nem magányosan, hiszen szoros
kapcsolatot tart gyermekeivel, unokáival. Sok idejét kiteszi a
kert művelése, szépítgetése. 1988-ban vonult nyugdíjba.
Elismerő címei: 
1984 - Magyar Úttörők Szövetsége Országos tanácsának ok-
levele
1988 - Pedagógus Szolgálati Emlékérem
2006 - Aranydiploma
Kitüntető címéhez gratulálunk, és sok-sok egészségben, öröm-
ben, nyugalomban eltöltendő éveket kívánunk a város pedagó-
gusai, lakosai, egykori tanítványai nevében!

Megújult a múzeum

Dévaványa Önkormányzata az EMMI rendelete alapján 2013
és 2014-ben összesen 3 millió forintot nyert az általa fenntartott
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, a múzeum
állandó kiállításait bemutató nagytermének, illetve a múzeum
főépületének felújítására. A felújítására megítélt összeget az
önkormányzat az alábbi célokra használta fel:
- „Ványai évezredek” – régészeti, állandó kiállítás felújítása,
- „Ősök emléke kísért” – néprajzi, állandó kiállítás felújítása és
a ványai kemence, ami az állandó kiállítás része, megépítése,
- Bereczki Imre Emlékszoba - állandó kiállítás felújítása,
- a bemutató nagyterem világításának felújítása,
- a főépület biztonságtechnikai átalakítása.
Az átalakítást az alábbi vállalkozások, cégek valósították meg,
amelyek vezetőinek, munkatársainak köszönettel tartatozunk:
- FUTIZO KFT. - Farkas Balázs

- CRAZY DEKOR ELEKTRO PC – Moldván János
- DEIM FERENC – biztonságtechnikai tervező, szerelő
Köszönettel tartozunk a pályázat megírásában, meg-
valósításában segítő munkatársaknak:
- Erdei Sándor – gazdasági ügyintéző,
- Ernyes Csilla – pályázatíró referens,
- Feke László – műszaki irodavezető,
- Valánszki Róbert polgármester.
Köszönjük a DÁMK munkatársainak, a karbantartó csoport
és a múzeum munkatársainak munkáját, akik rendíthe-
tetlenül, mindig mellettünk álltak a nehéz feladat meg-
valósítása közben!
Tisztelettel és köszönettel:

Murányi Magdolna 
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény intézményegység vezető
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Városi Gyermek- és Egészségnap Dévaványán

A dévaványai gyermekek számára 2014. május 31-én megren-
dezésre került a városi Gyermeknap, melyhez párhuzamosan
csatlakoztak az óvoda egészségnapi rendezvényei. A kiláto-
gatókat Valánszki Róbert polgármester úr és Diósné Ambrus
Erzsébet, a Dévaványai Általános Művelődési Központ in-
tézményvezetője köszöntötte
Az óvoda „Hétszínvirág” alapítványa megnyerte a TÁMOP
6.1.2-11/1-2012-1128 azonosító számú pályázatot, mely
lehetővé tette, hogy egészségnap keretén belül különböző
egészségügyi szűrésekre, vizsgálatokra legyen lehetősége a fel-
nőtt látogatóknak.
A művelődési ház épületében több helyen lehetett egészségügyi
szűrésekre, vizsgálatokra jelentkezni: anyajegyszűrés, melyet
bőrgyógyász végzett, valamint műszeres szem- és hallásvizsgálat
volt. Sor került még az egészségsátorban testsúly, testzsír,
valamint vérnyomás mérésére. Itt az érdeklődők egészségügyi
totót tölthettek ki. Ezen a napon díjazásra kerültek a „Legfőbb
kincsünk az egészségünk, avagy egészséges élet
városunkban”című rajzpályázatra beérkezett alkotások, ok-
levelek, díjak kiosztására került sor.
Továbbá kihirdettük a közelmúltban átadott játszótér névadására
kiírt verseny eredményét is, melynek alapján Orosz Gréta ötlete
bizonyult a legkreatívabbnak. Ezentúl a „PÖTTÖM-PARK”
nevet fogja viselni a városunkat ékesítő játszótér.
A nap folyamán Zumba bemutatóra került sor, melybe kicsik és
nagyok egyaránt bekapcsolódhattak. A közönség aktív
bevonásával Putnoki Viki és csapata vitt friss lendületet a napba
a bemutatóval.
A sok-sok játéklehetőség, kézműves tevékenységek nagy érdek-
lődésre tartottak számot az egész nap folyamán, különösen az
ugrálóvár, az óriás trambulin, a játékdzsungel. A
kézműveskedésen belül a lufifújás, hajtogatás, csillámtetoválás
volt a legsikeresebb.
A területen hagyományos népi játékok: diótörés, célbadobó és
sok más ügyességi verseny, homokozó- és építőjátékok szí-
nesítették a lehetőséget. Sor került még gólyalábazásra, családi

sorversenyekre, melyek vidám hangulatban zajlottak.
Az anya-gyermeke illetve, apa-gyermeke közös versenyjátékok
biztosították a jó hangulatot, és tartottak izgalomban
résztvevőket, nézőket egyaránt.
Délben lépett színpadra Hevesi Imre és a Zűrzavar zenekar, akik
igényes interaktív műsorral szórakoztatták a fiatalabb korosztályt.
Az ebédidőben pedig egészséges ételek kóstolására nyílt
lehetősége minden gyermeknek, valamint frissen préselt ivólével
öblíthették le a finom falatokat.
A Rex Biztonsági Szolgálat munkatársai által tartott kutyás be-
mutatóé volt a főszerep, akik különböző szituációkat szimuláltak
- természetesen a profi módon betanított ebek segítségével.
Ezután a gyermekek kedvence tette ismét vidámmá a további
perceket: Fizimiskáért izgulhattak, szurkolhattak, rendkívül
szórakoztató és sikeres bábelőadásának köszönhetően.
A rekeszmászás is népszerű tevékenységnek bizonyult, a vál-
lalkozó szelleműek kipróbálhatták ügyességüket, bátorságukat.
A következő program igazi kuriózum volt a vendégek számára,
hiszen Béres Alexandra, Fitnesz- és Európa bajnok tartott színes
előadást az egészséges életmódról, hasznos tanácsokkal,
tippekkel látva el a hallgatóságot. Majd közös tornára hívta a
mozogni vágyó közönséget. A kilátogatók közül sokan csat-
lakoztak fitnesz világbajnokunkhoz. 
A nap záró produkciója a „Warlock”, azaz Herbály András
bűvész nevéhez fűződött. A nemzetközileg is komoly elismerést
szerzett mágus rengeteg trükköt hozott magával, elámítva a több
alkalommal is közreműködő gyerekközönséget.
A nap folyamán a Dottó kisvonat meghatározott menetrend sze-
rint szállította városnézésre az érdeklődőket, ezzel is színesítve
a sokrétű programot. A kisvonatot városunk polgármestere,
Valánszki Róbert rendelte meg, s finanszírozta költségeit.
Az időjárás kicsit zordabb volt, mint az ekkor elvárható, ennek
ellenére több mint 600 érdeklődő fordult meg a rendezvényeken,
s érezte jól magát egészen este 6 óráig.
A gyerekek nevében köszönjük Dévaványa Város Képviselő-
testületének, hogy anyagilag hozzájárult, hogy ezen a napon min-
den program, tevékenység ingyenes legyen a kilátogatóknak.

DÁMK vezetősége

„Dévaványa Közszolgálatáért”
A köztisztviselőket számos településen ünneplik ezen a napon,
július1-jén. Az ünneplés mindig valamilyen elmúlt, jól
meghatározható időszak elért eredményeihez, vagy netán sike-
reihez kapcsolódik. Bonyolult a köztisztviselők munkája, ki-
tartást, helytállást igényel. Munkájuk elismeréseként ezen a jeles
alkalmon Dévaványa Város Képviselő-testülete ünnepség
keretén belül elismerő címet adományozott, melyről hatodik al-
kalommal döntött. A „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő
cím adományozható Dévaványa Önkormányzat hivatali szer-
vezetében legalább 15 éven keresztül aktív szakmai munkát
végző adminisztratív, vagy technikai állományban foglalkozta-
tott köztisztviselő, ügykezelő, közalkalmazott, vagy más
személy részére, aki kiemelkedő szakmai felkészültséggel, tel-
jesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős
mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati felada-
tok végrehajtását, a település polgárai ügyeinek intézését, a köz-
szolgálatát.
A képviselő-testület kétévente egy személyt részesíthet e cím-
ben.
A képviselő-testület 132/2014.(IV.24) Kt. határozatával úgy dön-
tött, hogy 2013-ban a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő
címet Tóth Mihályné részére ítéli oda.
Tóth Mihályné, Dékány Ilona - köztisztviselő 
1956. február 28-án született Dévaványán. Általános iskolai

tanulmányait Dévaványán végezte el. Ezután Békéscsabára
került, az akkori Sebes György Kereskedelmi Szak-
középiskolába, ahol 1974-ben belkereskedelmi áruforgalmi,
gazdálkodási munkák végzésére szóló képesítést szerzett.
Érettségi után, a Dévaványai Községi Tanács VB. Költségvetési
Üzeménél pénztáros és könyvelői munkakörben dolgozott fia
születéséig, 1976. november 15-éig. Időközben, munka mellett,
a dolgozók Közgazdasági Szakközépiskola levelező tagozatán,
1976-ban pénzügyi ügyintézői és képesített könyvelői képesítést
szerzett.  A gyermekgondozás után, 1977. július 15-én a Dé-
vaványa Nagyközség Tanács VB. Egységes Szakigazgatási Szer-
vének gazdálkodási irodájába került, mint könyvelő. Hosszú
évtizedek óta - jelenleg is - ebben az irodában munkálkodik,
végzi pontosan, felelősségteljesen munkáját, csak 1983. április
17-én, második fiú gyermeke születésekor szakította meg - egy
kis időre - tevékenységét. Munkája során mindig igyekezett az
elvégzendő feladatokhoz a szakmai ismereteket folyamatosan
megszerezni.  1991. évben a PERFEKT szervezésében, közgaz-
dasági alapismeretekből, költségvetési, tervezési ismeretekből,
pénzügyek és gazdálkodásszervezés, számvitel és ügyvitel-
szervezés, gazdasági tevékenység elemzéséből és ellenőrzésből
felsőfokú költségvetési szakvizsgát szerzett.
Hosszú évekig dolgozott szorgalmasan, éjjelt-nappalt nem
számítva Dévaványa település lakosainak érdekében. Munkatár-
sai, a város lakosainak nevében kívánunk Tóthné Ilikének sok-
sok boldog, nyugodt évet, egészséget, örömöt!
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Ez történt még…

Trianon, 1920. június 4.

„Trianon sebeit az idő bekötözte,

de a vér átüt még mindig a sebeken.

Régi gazdaként lépek a magyar földre,

és szent szavait sohasem feledem.”

/Szentmihályi Szabó Péter/

A katolikus templomban és a református nagytemplomban
egyaránt 9 órakor kezdődött a megemlékezés. Az isten-
tiszteleten Béres János református lelkész, a katolikus tem-
plomban Horváth Sándor plébános emlékezett az 1920. június
4-én, Trianonban történtekre. 10 óra után, a Trianoni-emlék-
műnél kezdődött a városi megemlékezés. Séllei Zsigmond
képviselő, az ünnepi megemlékezés főszervezője, e szavakkal
kezdte: „Múlt századunk elején, az első világégést követően,
annak lezárásakor, 1920. június 4-én, Versailles-ban írták alá
a világ legigazságtalanabb békediktátumát.” Felvezetése után,
a megemlékezést megtisztelők közösen elénekelték a Him-
nuszt. Szentmihályi Szabó Péter: Átkozott Áldott című versét,
Papp Kristóf, a Ványai Ambrus Általános Iskola növendéke
adta elő, majd Bakai István: Székelyek c. versét Malomsoki
Naomi szavalta el - szintén a Ványai Ambrus Általános Iskola
növendéke. A rendezvényen Valánszki Róbert polgármester
mondott megemlékező beszédet. Kiss Károly képviselő
előadásában hallhattuk, Wass Albert: Újszékely sirató c. ver-
sét, majd a megemlékezés a kegyeleti koszorúk elhe-
lyezésével – koszorút helyezett el Dévaványa Önkormányzata
nevében Valánszki Róbert polgármester és Novák Imre alpol-
gármester, FIDESZ MPP nevében Kis Károly és Kónya An-
drás, a JOBBIK nevében Berényi Sándor és Somogyi András
- és a Székely himnusz közös éneklésével zárult.

Járdafelújítás, a közmunkaprogram keretén belül, 
Dévaványán

A munkaügyi hivatal 2014 júniusától két hónapos időtar-
tamra mintegy 100 fő közfoglalkoztatott felvételét engedé-
lyezte, így a jó időre való tekintettel a rendelkezésünkre álló
munkaerőt nagyobb beruházások megvalósításánál is tudja a
város hasznosítani. A város több pontján járda felújítási prog-
ramba fogtak, melyhez a szükséges forrásokat az önkor-
mányzat a költségvetésében biztosítja. A Felszabadulás és a
Csokonai utcákban már meg is kezdődtek a munkálatok, míg
a „Csordajárási” utcában elkezdték a szétcsúszott és elmoz-
dult járdalapok újbóli lerakását és szélesítését. A tervek és a
rendelkezésre álló időkeretben minél több járdaszakaszt sze-
retnének felújítani a közmunkaprogram keretén belül. Ettől a
programtól függetlenül, a képviselő-testület döntése nyomán,
még ebben az esztendőben, a Kossuth utca teljes szakaszán
új járda kerül kiépítésre.

Újabb parkolók, kialakítását kezdték meg, 
az Árpád utca déli oldalán

Május közepén megkezdődött az út felújításának második
felvonása, melynek eredményeképpen 41 parkolóhelyet alakí-
tanak ki. A projekt összköltsége mintegy 36 millió forint, szer-
ződés szerint szeptember végére kell befejezni, de
valószínűleg már jóval korábban birtokukba vehetik az autó-

sok az új parkolókat. A fejlesztés szorosan kapcsolódik a
városközpont rehabilitációs projektjéhez, amelynek ered-
ményeként áthelyezésre került, az eddig sok problémát okozó
kerékpárút, és 27 parkolóhelyet alakítottak ki. 

Közútfejlesztés

A kormány közlekedésfejlesztési tervei szerint sztráda
vezetne minden egyes megyeszékhelyig, többek között
Békéscsabáig is. A magas szintű útkapcsolattal még nem ren-
delkező megyeszékhelyekre a tervek szerint 100-110 kilo-
méter/órás sebességet lehetővé tevő 2x2 sávos főúti
szakaszok vezetnének – közölte a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium (NFM). A Békéscsaba bekötését szolgáló szaka-
szok (Kecskemét-Tiszakürt, Tiszakürt-Kondoros és
Kondoros-Békéscsaba) teljes előkészítése és megvalósítása
zajlik jelenleg. A Tiszakürt-Kondoros építési engedéllyel és
kiviteli tervvel rendelkezik, a terület 53 százaléka ren-
delkezésre áll, valamint a régészeti előkészítő munkák is
elkészültek. 

A tárcánál hozzátették, hogy a megyei önkormányzat a
Kondoros-Békéscsaba szakaszra elkészíttette a meg-
valósíthatósági tanulmányt, a nyomvonalat alapvetően a ki-
adott környezetvédelmi engedély határozta meg. A munkák
elkezdésének időpontja a finanszírozási források biz-
tosításától függ, a kapcsolódó kormánydöntés előkészítése
folyamatban van. Ettől kezdve három évet kell várni, hogy
gyorsforgalmi úton lehessen közlekedni Kecskemétig, az
NFM szerint a beruházás annyi idő leforgása alatt befejeződ-
het. Az M44-es költsége a kiépítési paraméterektől függ, a je-
lenlegi becslések szerint a Kecskemét-Békéscsaba szakasznál
bruttó 430 milliárd forint körül alakul. A TEN-T hálózaton
kívüli közutak fejlesztésénél – ilyen például az M44 és a 47-
es számú főút is – alapvetően magyar költségvetési forrá-
sokkal lehet tervezni. Kénytelen a Magyar Közút elsőbbségi
sorrendet felállítani, mivel több az igény, mint amekkora for-
rás a közutak felújítására rendelkezésre áll. Felmérik az észlelt
úthibákat. A 44-es és 47-es főutak legkritikusabb sza-
kaszainak lokális, nagyfelületű javítására mintegy 200 millió
forintot fordítanak majd.

A felújítási munkák mellett folyamatosan készítik a kiviteli
terveket, hogy amennyiben rendelkezésre állnak a szükséges
források, minél hamarabb megkezdődhessen a munka. A
Szanazug-Gyula, az Orosháza-Tótkomlós közútra, a 4234-es
bélmegyeri és tarhosi elágazás közötti részére, a 4428-as és a
4444-es egy szakaszára már elkészültek ezek a tervek. A Dé-
vaványa-Gyomaendrőd, a Szeghalom-Vésztő, az Okány-
Vésztő, a Gyula-Szabadkígyós közútra, valamint a 4432-es
egy részére pedig folyamatban van.

Kimentették a lovakat a lángoló épületből

Teljes terjedelmében leégett egy húsz négyzetméteres mel-
léképület, illetve a mellette felhalmozott trágyakazal is izzott
Dévaványán, a Szeghalmi utcában.

A melléképületben tartott lovakat még a szeghalmi hivatá-
sos tűzoltók kiérkezése előtt kihozták – számolt be az esetről
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Egy, a
közelben álló traktort is veszélyeztetett a tűz. Az egységek
két vízsugárral körülhatárolták a tüzet, amely a főépületre
nem terjedt át. Egy, a közelben álló traktort és egy lovaskocsit
el tudtak húzni, így azokat sem érte el a tűz.
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Művelődési ház hírei

Szent István napi 
vigasságok

2014. augusztus 20.

Program előzetes:

- 14 óra Makro Fotókiállítás megnyitója
Helyszín: Művelődési ház

- 15 óra Családi nap 
Helyszín: múzeum

Program:

- Lepénytől a kenyérig, konyhatörténeti
kiállítás megnyitó
- játékos családi vetélkedő, népdal, népzene,
néptánc bemutató

- 16 órA

A VAgAbAndA “VáSárI forgatag”
góLyALábAs, órIásbábos eLőAdásA
éLőzenéVeL

A délután folyamán:
- sétakocsikázás, íjászat, kézműves- és
játékudvar a gyermekeknek
- büfé, pattogatott kukorica, vásári cukorka
és mézeskalács, vattacukor, főttkukorica,
jégkása, lufi és világítós és egyéb játékok
vásárolhatók a helyszínen

- 19 óra Melody zenekar (nosztalgia buli)
Helyszín: Művelődési ház

- 21 óra Tűzijáték
Helyszín: Főtér

Pontos program a

következő lapszámok-

ban, ill. plakátokon!

„Emlékeink, értékeink”címmel 

Sándor László emlékére
Kiállítás tekinthető meg 2014. július 11-12-13-án 

a XIV. Dévaványai Városnapon a DÁMK Művelődési Házban

Megnyitó: 2014. július 11. 17 30

Köszöntőt mond:  Valánszki Róbert polgármester

Az emlékkiállításon legjobb barátjáról megemlékezik: Egri Péter

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

További kiállítók:
• Csatári Ágnes
• Papp Ildikó
• Szitás Krisztina
• Vida Lukácsné
• Magyar Istvánné

A Tisza Kálmán Közoktatási 
Intézmény tanulói:

• Márki Ágnes
• Monoki Vivien
• Gönczi Orsolya
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Margaréta napok
2014.06.05-2014.06.07.

Ebben az évben, is mint az elmúlt 21 évben megrendezésre
került intézményünkben a „margaréta napok” – az idősek
kulturális találkozója. A hagyományokhoz híven a ren-
dezvény három napos volt. Az első napon a meghívott in-
tézmények idősei vettek részt prózával, énekkel,
paródiákkal, színi előadással. A rendezvény előadásait hár-
mas zsűri bírálta el, a legjobbakat jutalomban részesítette. A
második napon a Borostyánkert Otthon lakói és a művészeti
iskola tanulói szórakoztatták az idős embereket színvonalas
műsorszámaikkal. A harmadik napon a hozzátartozók és az
otthonban lakók találkozója zajlott. Ezen a napon adták át
az “év lakója” címet, amit idén bak jánosné kapott meg,
aki sokszor segítette a dolgozók munkáját. Sok lakónk örül-
hetett a régen nem látott gyermeknek, unokának, dédunoká-
nak és barátnak. Ez a nap szólt igazán a családi kötelékek
fontosságáról és megőrzéséről. Intézményünk ezen a három
napon megtelt élettel és szeretettel. Úgy gondoljuk, mi, az
intézmény dolgozói, hogy nagyon fontos az emberi kapcso-
latok szerető és gondoskodó megőrzése és ápolása, mert az
idős emberek napjai jórészt a mai világunkban sokszor
egyedül, és magányosan telnek. 

Köszönjük mindenkinek a segítséget, a részvételt és a tá-
mogatást!

Tisztelettel: az intézmény dolgozói és lakói

Kerékpár Regisztráció!
A Dévaványa Polgárőrség Közhasznú Szervezet ismét
kerékpár regisztrációt hirdet a lakosság részére. A regisztrációt
az ORKE ( Országos Kerékpár Nyilvántartó Rendszer ) – ben
rögzítik, amellyel az eltulajdonított és megtalált kerékpárok
tulajdonosát be tudják azonosítani.  

A regisztráció: 
2014.07.19-én és 2014.07.20-án }  13.00-16.00                                   
2014.07.26-án és 2014.07.27-én }   13.00-16.00 

A Városi Önkormányzat gAmesz épületénél végzik. A re-
gisztrációra kérjük, hozza magával a személy azonosító iga-
zolványát, lakcím kártyáját, illetve a kerékpárját.!
Bővebb felvilágosítást a 06-30-627-10-69-es telefonszámon,
illetve a polgárőrség irodájában kérhet. 

TÉDE hírei
A Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete 2014.05-24-
én anyák napi ünnepséget tartott a Civil Házban.
Mint minden évben, most is ebéddel kedveskedtünk tag-
jainknak. Már nálunk hagyomány, hogy a finom ebédet 3
képviselőnk készíti el. FÖLDI IMRE, KISS KÁROLY és
DÉKÁNY JÓZSEF. Az ebéd csülökpörkölt burgonyával, sa-
vanyúság és foszlós kalács volt.
A zenét, mint minden alkalommal, KÁDÁR FERENC és
TÓTH ISTVÁN szolgáltatta.
Külön szeretném megköszönni a konyhában tevékenykedő
asszonyok segítségét: TÓTH JÁNOSNÉ, FEKE ISTVÁNNÉ,
KOVÁCS KÁROLYNÉ, HORVÁTH ISTVÁN, TÓTH FE-
RENCNÉ, BORSÓS ZOLTÁNNÉ, GYÁNYI IRÉNKE,
KÜRTI JÁNOSNÉ, BORSI KÁROLYNÉ. Délre megérkezett
a képviselők közül KANÓ JÓZSEF, NYÚZÓ MARIETTA és
kislánya. Megérkeztek a szakácsok családtagjai is. Pol-
gármesterünk családi okok miatt nem tudott részt venni az ebé-
den. A tagjaink is szép számmal megjelentek, ki kerékpárral, ki
rokkantkocsival, de aki igényelte, kocsit küldtünk érte.
TÖRŐCSIK MARI szép dalával köszöntöttük vendégeinket,
címe: Az én anyám. Utána KOZMA BÁLINTNÉ köszöntötte
a jelenlévőket. Egyperces néma csenddel megemlékeztünk el-
hunyt tagtársunkról, KOTÁLIK JÓZSEFNÉRÓL. Köszöntötte
a megjelent kültagokat is. MILE FERENC is szép versekkel
köszöntötte az édesanyákat. A képviselők is elérzékenyülve
kívántak sok szép anyák napját és ígérték, hogy ezentúl is
segíteni fogják egyesületünket, amire nagy szükségünk van.
A finom ebéd elfogyasztása után megszólalt a zene. A nagy mu-
latozást tombolahúzás követte, ami mindig a délután fénypont-
ja. Hát ki többet, ki kevesebbet nyert, de senki sem ment haza
üres kézzel. Estére, igaz mindenki nagyon elfáradva, de jóleső
érzéssel indultunk haza.

TÉDE elnöke

Mozgáskorlátozottak hírei
A Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Dé-
vaványai Helyi Szervezete kirándulást szervez tagjai
részére 2014. augusztus  6-án, kenderesre.
program:

Horthy emlékhelyek meglátogatása:
- Tengerészeti Múzeum,
- kastély,
- református templom,
- védett fasor,
- kripta (idegenvezetővel).
Ezt követően ebéd.

Utazás autóbusszal. Indulás de: 9 órakor a Körösladányi úti
buszmegállónál kezdve  a megbeszélt helyekről. Hazaérkezés
kora esti órákban.
Részvételidíj:1200.-Ft./fő.
Jelentkezni lehet vasas tibornénál a 06/30/257-3352-es
telefonszámon. 
A jelentkezés  és a részvételi díj befizetésének  határideje:
2014. augusztus l. 

- * -- * -

fogADó órA
2014. augusztus 1-jén 9 - 11 óráig a Civil Házban.

Kirándulás megbeszélése, részvételi díj, 
2014. évi tagdíj befizetése.

- * -
orvos-beteg tAlálkozó

2014. július12-én (szombaton)
Részvételi szándék jelzése szintén Vasas Tibornénál.

Vezetőség

Találkozó
A DévAványAi ii. sz. áltAlános iskolA 1964-ben

végzett DiákjAi Az 50 éves tAlálkozójukAt 2014.

július 12-én (szombAton) 13.00 órAkor tArtják A

köröslADányi utcAi iskolAépületben, melyre min-

Den DiáktársunkAt, évfolyAmtársunkAt tisztelet-

tel meghívjuk és szeretetettel várjuk!

Váradi Andrásné Diós Ilona, Szilágyi Józsefné Vass Margit,

Ignácz Lászlóné U. Nagy Etelka, Csatári Terézia
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„Autó nélkül a városban”
európai autómentes Nap

2014. szeptember 19.

Helyszín: dévaványa Főtér – bem utca

Az idei Mobilitási Hét szlogenje: „A mi utcánk, a mi jövőnk!”.
Ezzel a mottóval arra hívják fel a szervezők a figyelmet, hogy
mára sajnos az autósok foglalják el az utcák nagy részét, és a
gyalogosok, kerékpárosok „élettere” egyre kisebb. Foglaljuk
vissza az utcánkat legalább egy napra! Ennek jegyében kerül
megrendezésre Dévaványán 5. alkalommal az Európai Autó-
mentes Nap.
Szeretnénk, ha idén is minél többen részt vennének ezen a ren-
dezvényen, ahol hagyományos és új programokkal várjuk a ki-
csiket és a nagyokat egyaránt.
Az eddigi évekhez hasonlóan idén is lesznek akadályversenyek,
egészség teszt, öko-totó, aszfaltrajzolás, kézműves foglalkozá-
sok, „Saláta Vár”, veterán és egyedi készítésű kerékpár bemu-
tató, vérnyomás és vércukormérés, szekér túra, de új programok
is színesítik az idei napot. Az alternatív energiaforrásokat és a
szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás fontosságát szeret-
nénk jobban megismertetni a résztvevőkkel. A gyerekek és fel-
nőttek kipróbálhatják a népi és ügyességi játékokat. Tervezzük
még a Rendőrség által használt eszközök bemutatóját, el-

sősegély és napkollektor bemutatót.
A napot a már hagyományossá vált „gurul ványa” elnevezésű
kerékpáros felvonulással zárjuk, amelyen egy éve 994-en vettek
részt, megdöntve ezzel az előző évek részvételi rekordjait.
Bízunk benne, hogy idén még többen leszünk, ezért kérünk
mindenkit, aki teheti, kerekezze végig velünk ezt a néhány kilo-
métert, és élje át a közös bringázás felemelő élményét!
A felvonuláson résztvevők, ahogy az eddigi években, tombola-
sorsoláson vesznek részt, ahol a fődíj ismét kerékpár lesz. 
A témához kapcsolódóan kiállítást tervezünk a Levegő
Munkacsoport PM10 részecskeszennyeződés anyagából 2014.
szeptember 8-14. között, a művelődési házban. A kiállításhoz
kapcsolódó totót helyesen kitöltők jutalomban részesülnek,
melyet az Autómentes Napon adunk át.
Amennyiben bárkinek, bármilyen ötlete, javaslata van, írja, vagy
mondja el nekünk személyesen a következő elérhetőségeken:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány, Hősök tere 1., 1.
számú (volt polgármesteri) iroda, 66/483-062 telefonszámon –
2014. július 14-től a 483-100/129 melléken – vagy
a kozalapítvanydevavanya@gmail.com e-mail címen.

önkéntes segítőket „játékmestereket” várunk a játékok
koordinálásához, felügyeletéhez.

minden segítséget, akár anyagi, akár természetbeni,
vagy szellemi felajánlást, szívesen fogadunk!

Határjáró túra!

Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Ványai Kör el-

nevezésű nyílt túrát. Mintegy húsz fő vett részt a megrendezett

nyílt túrán, melyet június 21-én rendeztek meg a szervezők.

A túra mintegy 21,8 km-es volt, és kivétel nélkül kicsik

nagyok teljesítették a távot. A szervezők előzetesen ígérték,

hogy a természet nyújtotta élményekből, feltöltődni a túlhaj-

szolt hétköznapok után a síkság, a puszta nyújtotta, erdő

kínálta csendes nyugalomból mindenképpen érdemes. Az

útvonal: Vasútállomás – Volt kisújszállási vasúttöltés – Berek

halom - Réhely puszta – KMNP kilátója – Laponyag puszta –

Kérsziget puszta – Alsó Réhelyi csatorna – Gabonási kövesút

mentén – Lipcsey emlékhely – Sártói halom – Sártói lejáró –

Katalszegi düllőút – Liliomi düllő út – Katalszegi düllő út–

Barcéi düllő út – Barcéi halom – Bogya telep – Barcéi utca –

Vasútállomás volt. A szervezőktől megtudtuk, hogy jövőre is

mindenképpen megszervezik a IV. Ványai Kör túrát.

Séllei Zsigmond

Nyári táborozási lehetőség
TermészeTvédelmi Tábor a Körös-maros NemzeTi ParKbaN

2014. 07. 07 - 12.(6-15 éves Korig)
Táborunk természetkutató szaktábor, ahol a pihenésen kívül a
természettel való harmonikus együttélésre is  nevelni kívánjuk 

a táborlakókat.
Hogyan jelentkezhetsz?: Levélben, cím: 5510 Dévaványa, Réhe-
lyi Látogatóközpont, telefonon: 06/66/483-083  vagy  06-30/445-
2409, e-mailen: rehely@kmnp.hu 

a jelentkezési határidő 2014. 07. 04. 
Részvételi díj: 26.000,-Ft
/ Május 31-ig való jelentkezés esetén csak 24.000,-Ft/
Napirend, szakmai munka:
- a napirend (ébresztő, étkezések, takarodó stb.) a szakmai prog-
ramoknak megfelelően alakul,
- a résztvevők megismerkednek a környék jellemző állat-és
növényfajaival, tájképi és kultúrtörténeti értékeivel, a térség
hagyományaival,
- délután a csoportvezetőkkel összegzik, értékelik a napi megfi-
gyeléseket, ezeket írás-rajz formájában rögzítik,
- utolsó nap a tábor alatt szerzett ismereteikről játékos formában
adnak számot a résztvevők.

bővebb információ: 5510 Dévaványa - Réhely
Telefon: 06/66/483-083 vagy 06 / 30 / 445-2409

E-mail: rehely@kmnp.hu

Fotók: Séllei Zsigmond
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Középiskola hírei
Az idei tanév áprilisa, májusa, júniusa a vizsgákról szólt a
középiskolában.
Az érettségi vizsga zárása lapzártakor még folyamatban van,
ezért annak eredményeiről a következő lapszámban számo-
lunk be.
Az első vizsgát 2014. április 15-én kezdtük, az utolsóra pedig
június 18-án került sor: 23 vizsganapon, 7 szintvizsga, 3 szak-
mai és egy érettségi vizsgabizottsággal. 87 fő vizsgázóval, 45
vizsgamegbízással.
szintvizsgáink
11. évfolyamon (2+2éves képzésben) a vizsga célja: a szak-
munkás vizsgát megelőzően tájékozódási lehetőség a szakmai
képességek, ismeretek követelményszintjeinek elsajátításáról.
Két csoportot vizsgáztattunk: a fodrászvizsga átlaga 4,6 – az
eladóké 3,8.
9. évfolyamon: más jelleggel zajlik, a vizsga feladata a kom-
petenciaszintek mérése, amelyek során a bizottság meg-
győződik arról, hogy a tanuló alkalmas-e külső
gyakorlóhelyen történő foglakoztatásra. Hiszen szintvizsga
hiányában nem köthető tanulószerződés. Itt a számítógép-sze-
relő karbantartók és festők teljesítettek a legjobban (jó és
jeles), az eladók és hegesztők közepes eredménnyel végeztek.
szakmai záróvizsgáink eredményei
szakma                   vizsgázók száma       átlag    %-os átlag
Fodrász 6 fő 4,83 87 %

Hegesztő 12 fő 2,83 65 %
Élelmiszer- és vegyiáru eladó 13 fő 4,15 76 %
Fodrászaink és hegesztőink a májusi írásbeliket követően
júniusban két napon keresztül, maratoni feladatsorokkal (17
és 14 órás vizsgatevékenységekkel) adtak számot tudásukról.
Az eladók június 18-án vizsgáztak a dévaványai ÁFÉSZ iro-
daház felújított emeleti részén. Ez úton is szeretnénk
köszönetet mondani az ÁFÉSZ vezetőségének, Rizmann
Józsefnénak és munkatársainak, hogy barátságos vizs-
gakörnyezet biztosításával segítették munkánkat, illetve a
gyakorlati helyek: ÁFÉSZ, Liker Pékség, Nagy és Társai
boltok vezetőinek, dolgozóinak, hogy segítették diákjaink
gyakorlati képzését!
A hegesztők gyakorlati képzőhelyei: a helyi EJT, az
EDUNOR, a Steel Design, a gyomai TIVI Kft-k és a
szeghalmi Csaba Metál nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy e
nehéz szakma szépségeit megmutatva, megszerettették diák-
jainkkal ezt a hiányszakmát.
A vizsgák kiváló eredményekkel zárultak: vizsgaátlagok
messze felülmúlják minden tanuló tanulmányi átlagát, mellyel
a 8. osztályos tanulmányait zárta, s érkezett iskolánkba.
Ez a fenntartónk, az iskolavezetés, képzőhelyeink és első sor-
ban természetesen oktatóink, dolgozóink érdeme, akiknek ez
úton is köszönetet mond áldozatos munkájukért, a diákoknak,
családjaiknak pedig további sikereket, személyes boldogságot
kíván:

Tóth Erika egységvezető

Sport eredmények
Ványai Ambrus Általános Iskola 
verseny eredmények 2013 / 2014

KörzetI egyéNI AtlétIKA VerseNy

2013.09.25. eredméNyeK:
III. korcsoport
Nagy Zoltán 60m futás III. hely
Papp Dávid 1500m futás III. hely
Vajó László távolugrás  III. hely
Szántó Elizabet 60m futás  I. hely
IV. korcsoport
Botos Károly 100m futás I. hely
Balogh Renátó 1500m  II. hely
Balogh tiborTávolugrás  III. hely
Táncos Elizabet 100m futás I. hely
Cselei Nóra    100m futás  III. hely
Vékony Krisztina kislabdahajítás  III. hely

2014. VerseNyeK

februÁr-ÁprIlIs

Kézilabda körzeti verseny  IV. korcsoport leány II. hely
Kézilabda körzeti verseny  III. korcsoport leány I. hely
Kézilabda megyei elődöntő  III. korcsoport leány III. hely
Kézilabda március 15-i Kupa  IV. korcsoport leány II. hely
Kézilabda március 15-i Kupa  III. korcsoport leány I. hely
Atlétika körzeti többpróba verseny 2014.05.12
IV. korcsoport fiú csapat I. hely
III. korcsoport fiú csapat III. hely
II. korcsoport fiú csapat II. hely
Atlétika egyéni összetett verseny
Táncos Elizabet IV. korcsoport III. hely
Balogh Renátó IV. korcsoport  I. hely
Ignácz Tibor  II. korcsoport  II. hely

Megyei Atlétika döntő Békéscsaba 2014.05.13.
Botos Károly IV. korcsoport 100m futás VI. hely
Kakaó Kupa Szeghalom 2014.05.27.
Leány labdarúgás II. hely
Minden versenyzőnek gratulálok az elért eredményhez!

Ignácz Tibor testnevelő

Nyitott műhely
Kinyitotta kapuit a Nyitott műhely! Június 23-án a helyi
könyvtárban ismét összejöttünk páran, hogy egy kicsit
verseljünk, rajzoljunk, és beszélgessünk. Voltak köztünk
verselők, rajzolók, festők, és voltak, akik "csak" egy kis
beszélgetésre vágytak. Átbeszéltük a műhely céljait,
ötleteltünk, majd meghallgattunk néhány verset, meg-
nézegettük egymás munkáit, rajzait. Az idő gyorsan eltelt,
és ránk alkonyult. Feltöltődve, tervekkel a fejünkben bú-
csúztunk el egymástól. Júliusban újra találkozunk!
Készítettem egy fotót a csapatról:

Giriczné Gyányi Mária
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Kerékpáros kirándulás Ecsegpusztára
A megszokottól eltérően határjáró kerékpártúránkat most egy
távolabbi helyszínre terveztük, összekötve kirándulásunkat Dr.
Balogh János emlékművénél rendezett kis megemlékezéssel.
A Túrkevén alakult 10 éves jubileumát ünneplő Kultúra Lova-
grend tagjai, köztük Dr. Szabó Zoltán Túrkeve polgármestere,
tartott itt emlékünnepséget a zoológus ökológus professzor
tiszteletére.
Kis csapatunk fél 9-kor indult a Református templom előtti
parkolóból. Utunk első fele „zökkenőmentesen” telt, hiszen
Ecsegfalváig műúton kerékpároztunk. Kis pihenőre megálltunk
a Berettyó Vendéglőnél, melyről megtudtuk, hogy valamikor
vasútállomásként üzemelt, és abban az időben még Ecsegfalvát
is Pusztaecsegnek hívták. A településen keresztül a Hortobágy-
Berettyón áthajtva a csatorna jobb partján, a gáton döcögtünk
tovább. A gát annyira száraz volt, hogy a teteje tele volt
repedésekkel, ami igencsak pattogóssá tette utunkat. Néha egy-
egy sikoly is hallatszott, amikor kis sötétszürke egerek szaladgál-
tak keresztül a gáton a kerekeink között. A szárazságnak
köszönhetően rengeteg van belőlük, és ahogy utunk elején is lát-
tuk, hihetetlen pusztítást okoztak a táblákban. A gabona szárát
rágják el, ami aztán eldől, és már lehet is csemegézni a magot.
Ahol azonban elkezdik, ott bizony több négyzetméternyi területet
tarolnak le. A gáton haladva két szivattyútelepet is elhagyva, jó
10 km zötykölődés után értünk Ecsegpusztára, ahol már folyt a
készülődés.  Mi is elfoglaltuk a folyóhoz benyúló töltésen a pi-
henőhelyünket, és hozzáláttunk az ebéd elkészítéséhez. Kísérőnk
autóval hozta utánunk az üstházat, a bográcsot és egyéb szük-
séges holmit. A férfiak tűzifát kerestek, a nők hagymát, burgonyát
pucoltak. Meglepetésünkre még két útitárs is megérkezett
Ványáról, ők egy kicsit később indultak utánunk. A paprikás
krumpli pillanatok alatt kész lett, de mielőtt hozzáláttunk volna
az ebédhez, megérkeztek lovas fogatokon Túrkevéről a lovagrend
tagjai.
Elindultunk hát mi is a gátoldalon felállított emlékhelyhez, hogy
részt vegyünk a megemlékezésen. Dr. Szabó Zoltán polgármester
úr régi ismerősként üdvözölte túravezetőnket, Janóné Gizikét,
hiszen ők minden évben találkoznak a Túrkevén évente megren-
dezett Dr. Balogh János tájökológiai konferencián. Ünnepi
beszédében elmondta, hogy János bácsi korán árván maradt, így
került Túrkevére a nagyszüleihez, és itt szeretett bele az ecsegi
pusztába. Bár fő kutatási területe végül a szavannák és a trópusi
őserdők talajfaunája volt Afrikában, majd Dél-Amerikában, ex-
pedíciót szervezett Ázsiába, Új Guineába, Ausztráliába,
Óceániába és Új-Kaledóniába, mégis ez a táj maradt a legked-
vesebb számára. Halála előtt néhány évvel arra kérte tudós
barátját, Dr. Tóth Albert ökológust, hogy hamvait itt helyezzék
örök nyugalomra. "Itt jó lesz." – mondta és ezt a kérését tisztelet-
ben tartva, 2003-ban egy, a szülőföldjéről, Máramarosról hozott
kő alá helyezték hamvait, és Györfi Sándor szobrászművész által
készített emlékművét is felavatták itt. A rövid emlékezés után pol-
gármester úr és Gizike egy-egy koszorút helyezett el az em-
lékhely talapzatán, és egy csoportkép elkészülte után, mindenki
elvonult ebédelni.
Az ebéd utáni pihenő közepén meglátogatott bennünket Túrkeve
polgármestere is. Megköszönte a részvételünket, és elfogadta
ebéd meghívásunkat. Közben elmesélte, hogy itt volt valamikor
a Putri híd, melyet 1992-ben a jeges áradás a Bokrosi híddal
együtt elvitt. Régi terve, hogy itt újra híd legyen, melyet
méltóképpen Balogh professzor úrról nevezzenek el. Sajnos, ed-
digi próbálkozásai nem jártak sikerrel, de mint elmondta – nem
adja fel. Elképzelésével mi is egyetértünk, hiszen remek kirán-
duló hely válhatna a térségből, Ványáról is sokkal könnyebben
megközelíthető lenne a hely. Néhány lovagtársa is közelebb jött
pár szóra, és azt is megtudtuk, hogy volt, aki egyenesen
Norvégiából tért haza a 10 éves évfordulóra. Rendkívül
megindító az a tisztelet és szeretet, amellyel körülveszik, ápolják

Dr. Balogh János emlékét.
"Az egész föld egyre gyarapodó ifjúságából kell összeková-
csolódnia annak a természet- és környezetformáló erőnek, amely
az emberi szellem képességeinek legjavát a megsebzett bolygó
megmentésére, meggyógyítására fordítja.” - idézik őt egy inter-
netes honlapon, melyet az ő emlékére hoztak létre. Érdemes meg-
nyitni ezt az oldalt: http://baloghjanos.weebly.com/!
Fél három környékén indultunk vissza Dévaványára, és közös
megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy nem a terv szerinti útvo-
nalon kerekezünk, ahol jöttünk, hanem ellenkező irányba,
Túrkeve felé próbálkozunk hazajutni. A gáton ebbe az irányba
még 8 km-t kellett zötyögni, hogy elérjük a Balai hidat, amin át
tudtunk kelni a Berettyón. Egy darabig Csudabala, melyről a híd
a nevét kapta, határrész felé vezető, nem túl jó minőségű műúton
haladtunk, mely egyenesen egy romos, de még használatban lévő
gazdaságba vezetett. A pusztulásnak indult hodályokban birkák,
ludak és más állatok voltak, távolban szarvasmarhák legeltek.
Mivel innen nem vezetett tovább út, ezért visszafordultunk és egy
elágazásnál földúton mentünk tovább. Túravezetőnkre bízva az
irányítást, tekertünk városunk irányába, míg végül ismerős terü-
letre érkeztünk, elértük a Gabonási kövesút végét. Innen már
hamar eljutottunk a Kisújszállási útra, fél 6 tájékán pedig már
Dévaványán voltunk.
Bár, a szokásosnál hosszabb távot tettünk meg, és jobban elfárad-
tunk, mint máskor, ennek ellenére szívesen vállalkoznánk máskor
is ilyen egész napos kirándulásra. Köszönet azoknak, akik részt
vettek a túrán és reméljük, legközelebb még többen tartanak
velünk!

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
Köszönet a szülőknek!

A Szivárvány Óvoda (Hajós úti) dolgozói nevében köszön-
jük a szülők pozitív hozzáállását és elfogadó attitűdjét az
óvodánk munkájához. Időt, fáradtságot áldoztak az élő
hagyományaink ápolására. Nagyra értékeljük segítő
szándékukat, melynek legboldogabb részesei a gyerekek.
Olyan sokat segítettek, hogy hosszú lenne felsorolni: van,
aki munkával, de mindenki azzal, amivel tudott. Nem volt
olyan, hogy kéréssel fordultunk a szülőhöz, és ne lett volna
segítőkész. Külön szeretnénk köszönetünket kifejezni Ma-
gyarné Adamik Mariann édesanyának, aki a harmadik gyer-
meke búcsúzásakor immáron kilenc éve az óvodánk SZMK
tagja, vezetője. Lelkesen, aktívan vett részt minden ren-
dezvényen, koordinálta a szülők és az óvónők közt a felada-
tokat, teendőket.
Köszönjük munkád, jó egészséget és jó pihenést kívánunk
a nyárra!

A Szivárvány Óvoda dolgozói
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Felhívás
aDósságrenDezési támogatásról 

A dévaványai Családsegítő Szolgálatban  2008 óta működő
ADÓSSÁGRENDEZÉSI TANÁCSADÁST lehet igénybe
venni, ami kiterjed a villamos energia, víz, gáz, szemétszállítás-
ban hátralékkal rendelkezők megsegítésére.     
KÉREM a lakosságot, hogy EZT A SZOLGÁLTATÁST
KELLŐ IDŐBEN VEGYÉK IGÉNYBE, és NE A KIKAP-
CSOLÁSI ÉRTESÍTŐ KÉZHEZVÉTELEKOR FORDUL-
JANAK SEGÍTSÉGÉRT, mert akkor azt már nem lehet
elkerülni. 
Az adósságrendezési támogatással kapcsolatosan a szolgálatnál
időpont egyeztetés után lehet tájékoztatást kapni. A hátralékok
rendezéséhez megfelelő keretek között vissza nem térítendő tá-
mogatásban  részesülhet a kérelmező, amennyiben a
feltételeknek megfelel. 
A BANKI  HITELEKKEL / HÁTRALÉKAIVAL / KAPCSO-
LATOS TÁJÉKOZTATÁST   IS  KÉRHET.
További információkért állok rendelkezésükre a családsegítő
szolgálatban vagy Tel: 06-66-483-010

Bogya Istvánné adósságrendezési tanácsadót.

Egy kudarcba fulladt
laKossági segítség Kéréssel KapCsolatos

tájéKoztatás 
A dévaványai lakosok segítségében bízva, a januári számban egy fel-
hívással éltem, amelyben  segítséget kértem egy egyedül élő,
nevelőintézetből kikerült lány lakásfelújításához. Nagyon bíztam a
támogatás sikerében és az összefogás erejében, sajnos az élet rácáfolt
az én  jóhiszeműségemre.  A fiatal lány  nagyon szégyellte, és nagyon
nehezen tudtam annak idején meggyőzni, hogy segítségért forduljunk
a lakossághoz.  Én bíztattam,  biztosan lesznek olyanok, akik
segítenek majd, mint ahogy a lakosság egy része is így gondolta segít,
de messze kevesen ahhoz, amennyire szüksége lett volna.  A felaján-
lásokból eddig nagyon kevés anyagot és minimális pénzt kaptunk
lakossági támogatásként. Én abban bíztam, ha valaki segítségre
szorul Ön Hibáján Kívül,  azt a közösség támogatni fogja.
én még minDig bíztam,   sajnos az élet  megCá-
folta jóHiszemŰségemet.
A pénzbeli támogatást a felújítás munkabéréhez és az anyagok
megvásárlásához a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél
elkülönített számlára kértük : 54000038-15179713
a befizetett támogatásoKat, aKi Kéri vissza,
jelezze a CsaláDsegítő szolgálatban. ezÚton
KÖszÖnÖm meg azoKnaK a segítő szánDéKÚ tá-
mogatóKnaK, aKiK megpróbáltaK segíteni, De
sajnálatosan, rajtunK Kívül álló oKoK miatt
nem tÖrténHet meg a laKásfelÚjítás.

Bogya Istvánné családgondozó

Rendőrségi hírek
Nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki 2014.05.09-én
21:00 óra és 2014.05.10-én 10:30 óra közötti időben, Dévaványa bel-
területén, egy ingatlan előtti közterületen parkoló, dévaványai lakos
személygépkocsiját valamilyen maró vegyszerrel leöntötte. Az oko-
zott rongálási kár kb. 400.000.- Ft.
Ismeretlen tettes 2014.05.30-án 18:00 óra és 2014.05.31-én 10:24
óra közötti időben egy dévaványai bekerítetetlen telephelyről az ott
leállított gépekből a tanksapkát lefeszítve összesen kb.: 400 liter gáz-
olajat tulajdonított el. A lopással okozott kár kb.: 180.000.- Ft.
Szabálysértési őrizetbe 1 személy került, aki május 16-án Dévaványa
területén 2 kerékpárt tulajdonított el különböző időpontokban. A
délelőtti órákban a művelődési háztól, illetve a délutáni órákban a
helyi általános iskola udvaráról tulajdonított el 1-1 kerékpárt. Az
ügyekben szabálysértési eljárást kezdeményeztünk ismeretlen tettes
ellen. Még az elkövetés napján, kamerafelvétel elemzését követően
a dévaványai körzeti megbízottak egy dévaványai, majd egy ecseg-
falvai lakost hallgattak meg, aki elismerte a lopások elkövetését. Az
elkövető szabálysértési őrizetbe került, majd 3 nap elteltével
megszületett a bírósági ítéletet. Az eltulajdonított kerékpárok átadásra
kerültek a sértettek részére.     
a rendőrőrs továbbra is felhívja a lakosság figyelmét a
következőkre:
• Továbbra is várjuk a lakosság jelzéseit idegen, gyanús személyek,
gépjárművek megjelenésekor a területünkön. Az elmúlt évben is több
esetben vontunk ellenőrzés alá idegen, gyanús személyeket Dé-
vaványa területén a lakosság jelzései alapján.  
• Felhívjuk, főleg az időskorúak figyelmét arra, hogy idegen, gyanús
személyeket ne engedjenek be a házukba, lakásukba, ne kössenek
velük semmilyen üzletet, ilyen személyek megjelenése esetén azon-
nal értesítsék a rendőrséget a 107-es vagy a +36-30/633-7220-as tele-
fonszámokon. 
• A közlekedéssel kapcsolatban felhívjuk a kerékpárral közlekedők
figyelmét, hogy a már megépült kerékpárutakat használják, ne pedig
a gyalogjárdát, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
a jogszabályoknak megfelelően használják a kerékpárok
világítóberendezéseit, lakott területen kívül pedig viseljenek
láthatósági mellényt! A gépjárművekkel közlekedők az újonnan
kiépített parkolóknál szabályosan álljanak meg, illetve várakozzanak,
Ne pedig a forgalommal szemben, szabálytalanul. Ezeken túlmenően
folytatjuk az ittasság ellenőrzéseket, mind a kerékpárosok, mind a
gépjárművezetők tekintetében. 
Mindezen szabályok betartását, illetve a szabályok megszegését
folyamatosan ellenőrizni fogjuk, szabálysértés, bűncselekmény ész-
lelése esetén, ahogy eddig is, szankciókat fogunk alkalmazni. 

Szlovák Zsolt r. fhdgy.őrsparancsnok

Családi csobbanás
2014. augusztus 2-án, szombaton 10-18 óráig

Helyszín: Dévaványai stranDfürDő

belépő Díj: 406.-ft

A programról plakátokon tájékoztatjuk az érdeklődőket,

mivel a programok szervezés alatt állnak. 

Minden egyes játék és program, a rendezvény ideje alatt,

ingyen vehető igénybe a fürdő területén!

Mindenkit szeretettel várunk!

Kapocs Egyesület
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Hibridfióka a Körös-Maros Nemzeti Parkban
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Dévaványai-Ecsegi
puszták tájegységén a természetvédelmi szakemberek már öt
éve figyelnek egy nem mindennapi madárpárt.
Mik ezek?
A pusztai ölyv és az egerészölyv közös fészkében három héttel
ezelőtt kikelt egy hibridfióka. A természetben nagyon ritkán for-
dul elő, hogy különböző fajokhoz (általában rokonfajokhoz) tar-
tozó madarak egy párt alkotnak. A pusztai ölyvek és az
egerészölyvek esetében néhány ilyen párt már megfigyeltek
Magyarországon - közölte honlapján a Körös-Maros Nemzeti
Park.
A különös házasságok oka valószínűleg az lehet, hogy a pusztai
ölyv elterjedési területének nálunk van a határa, azaz itt már
nagyon kevés példány fészkel, így nehezen találnak párt maguk-
nak saját fajtársaik között. Néhány esetben ilyenkor
legközelebbi rokonaik, az egerészölyvek közül választanak.
A dévaványai vegyes párnak két évvel ezelőtt már volt egy sike-
res költése, akkor is csupán egyetlen fiókát neveltek fel. A fiatal
madarat a szakemberek meggyűrűzték, sorsáról azonban nem
tudnak semmit, mivel azóta nem érkezett visszajelzés. Az idei
hibridfióka is gyűrűt kap majd.
A vegyes madárpárok jó néhány tojást raknak fészkükbe, de
azok legtöbbje terméketlen, így általában csak egy (vagy egy
sem) kel ki.

Tizenhat sólyom lábára került gyűrű
A KMNPI Dévaványai-Ecsegi puszták tájegységén idén 9 pár
kerecsensólyom kezdett költésbe. 22 fióka már kikelt, közülük
16-ot speciális madárgyűrűvel láttak el a szakemberek.
Mik ezek?
A kerecsensólymot Magyarország nemzeti madarának is szokás
nevezni, a mitológiából turulmadárként ismerjük. Egyedszáma
az 1970-es években drasztikusan lecsökkent, alig érte el a 30
párat. Ennek alapvetően két oka volt. Az egyik egy akkoriban
széles körben alkalmazott (majd később betiltott) rovarirtó szer,

a DDT volt, amely jelentősen lecsökkentette a csúcsragodozók
(köztük a kerecsensólyom) reprodukciós képességét. Mész
nélküli, puha héjú tojásokat tojtak, melyekben az embriók el-
pusztultak. A másik ok pedig az volt, hogy a térségben az 1970-
es években csak kis számban fészkeltek hazánkban a különböző
ragadozómadarak. Mivel a kerecsensólymok nem építenek saját
fészket, hanem más ragadozómadarakéban költenek, így ebben
az időszakban alig-alig volt fészkelőhelyük, s inkább máshová
költöztek – idézi fel szerdai írásában a Körös-Maros Nemzeti
Park weboldala.
A Dévaványai-Ecsegi puszták tájegységen idén 9 fészekben rak-
tak tojásokat a kerecsensólymok, ebből 7 esetben regisztráltak
sikeres költést. Összesen 22 fióka kelt ki. Öt fészekben
gyűrűzést végeztek a szakemberek, összesen 16 egyedet jelöltek
meg. A gyűrűzésre a legalkalmasabb időpont a fiókák 4-5 hetes
kora, ekkor ugyanis már biztonsággal megállapítható, hogy
hímek-e, vagy tojók. Ez azért fontos, mert a tojók lényegesen
nagyobbakra nőnek majd, így az ő lábukra nagyobb méretű
gyűrűket helyeznek.
Mint a nemzeti park weboldalán írják, a természetvédelmi szak-
emberek az évenkénti gyűrűzések mellett néhány madarat GPS-
jeladókkal is ellátnak, így tudják nyomon követni fiatalkori
vándorlásukat. A kerecsensólymok ugyanis életük első évében
általában hosszabb vándorútra kelnek, később, életük hátralévő
részében viszont rendszerint ugyanazon a területen maradnak.
A fiatalkori vándorlás sajnos sokuk számára tragédiával
végződik, 80 százalékuk nem éri meg az egyéves kort. Útjuk
során mérgezés, áramütés vagy más baleset áldozatává válnak.
A Dévaványa térségéből kirepült kerecsensólymok közül el-
sőként Emese kapott GPS-jeladót 2007-ben. Ő Líbiáig jutott,
de nem tért vissza. A következő évben két madarat – Ványát és
Csanádot – láttak el jeladóval. Előbbi Kazahsztánig jutott,
utóbbi pedig a dobrudzsai régióban töltötte a telet. A 2009-es
jeladós madár, Nikola Görögországig jutott, a 2010-es, Lili
pedig Prágából, majd Budapestről küldte a jeleket, de ő sem
tért vissza.

Fiatalok!!!
Pályakezdők, álláskeresők

Várja jelentkezéseteket a Magyar Honvédség
szerződéses katonai szolgálatra!
- 18 éves életkor
- legalább alapfokú iskolai végzettség
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- bejelentett magyarországi lakóhely

- magasabb iskolai végzettség, C kategóriás jogosítvány
előny

- kafetéria ellátás
- biztos munkahely
- külföldi szolgálatvállalás

További információ személyesen:
2. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda

5600 Békéscsaba, Andrássy út 67-69.
66/447-566

bekes.toborzo@regiment.hu
www.hadkiegeszites.hu

Tájékoztatás Igazgatási Szünetről
Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dévaványa Város

Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (V.30.)

önkormányzati rendelete alapján a Dévaványai Közös

Önkormányzati Hivatalban (Dévaványa, Hősök tere 1.)

2014. július 21. napjától – 2014. augusztus 24. napjáig

igazgatási szünet kerül elrendelésre. Az igazgatási szünet

időtartama alatt a feladatellátást és a lakossági ügyfélfo-

gadást biztosítani fogjuk.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatás

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány tájékoz-

tatja Önöket, hogy 2014. július 14-től megváltozik a tele-

fonos elérhetősége. A jelzett időponttól kezdve a

483-100/129 melléken tudnak hívni bennünket.

Megértésüket köszönjük: Dékányné Szalai Katalin, Elek

Mária közalapítvány munkatársai
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Anyakönyvi hírek

születések:

Kürti Ádám és Szatmári Nóra fia
Ádám, Szalai János és Nagy Ágnes
lánya Gréta, Balázs Csaba és Kor-
mányos Annamária lánya Anna Kornélia, Kun József és
Purgel Tünde fia Botond, Szarka Csaba és Bogya Beáta
fia Benett

halálesetek:

Fazekas Gyuláné Szalai Mária 1927, Hajdu Imréné Farkas
Etelka 1935

Megemlékezés

"Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad."

Fájó szívvel emlékezünk kovács istván halálának
1. évfordulójára.

Felesége, gyermekei, unokái, édesanyja, 
testvérei, sógora és az egész család.

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik id.
nagy sándor temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.

Felesége családja

„A FÖLDI SZENVEDÉST  ITT HAGYOM,

AMI VÁR REÁM, AZ A NYUGALOM.

S HA AZ ÉG BOLTJÁN EGY CSILLAG SEM RAGYOG,

TUDNI FOGJÁTOK AKKOR IS, HOGY OTT VAGYOK ."

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik bak
gyula temetésére eljötttek és utolsó útjára elkísérték, sír-
jára virágot helyeztek. Emlékét szívünkben őrizzük.

A gyászoló család

„Csendesen alszik, megpihent végleg,
angyalok bölcsője ringatja már,
nem jöhet vissza, hiába hívjuk,

emléke szívünkben otthont talál...”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
hajdú imréné Farkas etelka temetésére eljöttek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel mély fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Megemlékezés

"Múlik az idő, 
de a fájdalom nem csitul,
Szemünkből a könny 
naponta kicsordul."

Soha el nem múló fájdalom-
mal emlékezünk drága sze-
retteink, rodler gyuláné Csaba etelka és rodler
gyula halálának 1. évfordulóján.

Fiaik, menyük, unokáik, dédunokáik

Megemlékezés
"Mikor még itt voltál,
Mikor mindennap láthattál,
És mi is láthattunk,
Akkor még nem éreztük mai fájdalmunk.
Sajnos nincs visszaút,
De annyi minden visszahúz.
A léted és szereteted,
Ami nincs már, eltünt végleg.
Te voltál bennünk az akarat,
Te voltál, de helyette fájdalom maradt.
A boldogság szívünkben örökre elbújt,
Mert kit nagyon szerettünk, elhunyt."

Fájó szívvel emlékezünk kiss károly halálának 6. évfor-
dulójára.   Szerető családja

Megemlékezés

"Az idő végtelen, egyszer mégis lejár, 
a szeretet törékeny, ha eltörik, nagyon fáj.
Az élet múlandó, de van, kinek örökké tart.
S ha az örökké is elmúlt, az emlék megmarad."

Fájdalommal emlékezünk gyöngyösi lajos halálának

10. évfordulóján. Sógora Sanyi, sógornője Marika,

lányuk Mariann és családja.

Megemlékezés
b kovács Ferenc, hódmezővásárhelyi lakos, aki az 1960-
70-es években a Dévaványai I. Sz. Általános Iskola és Gim-
názium biológia - kémia - földrajz szakos tanára volt,
életének 76. évében elhunyt.
Tisztelettel és kegyelettel búcsúznak a kedves és szeretett
Tanár Úrtól, munkatárstól: tanítványai és kollégái.
Emlékét szívünkben örökre megőrízzük.

Felhívás!

TiszTeleTTel kérünk minden érinTeTTeT, akinek

hozzáTarTarzója elhunyT, személyesen vagy

email-ben érTesíTse a dévaványai hírlap szer-

keszTőségéT!

Cím: Múzeum (Dévaványa, Széchenyi u. 8.)
E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com
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Labdarúgás
Lejátszotta a ványai csapat a tavaszi bajnokság utolsó két
mérkőzését, amivel a második helyet szerezte meg a bajnokság-
ban. Ez nem akármilyen ezüstöt hozott a ványai csapat számára.
Dévaványa, labdarúgásának történetében több csúcsot is
megdöntött az együttes. A másodosztályban soha nem lőtt és
nem kapott ennyi gólt, és nem szerzett ennyi pontot labdarúgó
elődjei. Ezzel együtt elmondható, hogy 9 meccses, győzelmi
sorozatot is magáénak tudhat a ványai alakulat. Arról nem is
beszélve, hogy ezzel a második hellyel feljutott csapatunk a
megye első osztályába. Valamint azt is büszkén leírhatjuk: a má-
sodosztály gólkirályát is Dévaványa adta. Igaz holtversennyel,
de ez semmit nem vesz el Molnár József érdeméből, aki 35 gól-
lal terhelte meg az ellenfelek hálóját. Szívből gratulálunk neki!
A következő szezon augusztus 9-én kezdődik, amiről még nem
tudunk sokat, de ahogy haladunk előre, bővebb információval
tudunk majd szolgálni a labdarúgást szerető szurkolóinknak.
DÉVAVÁNYA – VÉSZTŐ 1-1 (0-1)
Dévaványa: 200 néző. V.: Zahorán
Dévaványa: Kálmán L., Séllei L., Furka Zs., Kálai B. (Pálfi J.),
Czakó I., Bakó B., Adamecz I., Diós K. (Nyíri J.), Szalai B.
(Kéki Cs.), Molnár J. (Hőgye Zs.), Ernyes R.
Gólszerző: Kéki Cs.
Edző: Tagai Attila - Ma csapatként, kritikus helyzetben, ismét
csődöt mondtunk. Ettől függetlenül, senki nem veheti el tőlünk,
amit ebben a bajnokságban elértünk.
Jók: senki
A mérkőzésnek nagy tétje volt, hisz 2 pontra megközelítette a
listavezetőt a ványai csapat, így esély nyílt az esetleges bajnoki
arany megszerzésére is. A hazai csapat ennek megfelelően
kezdeményezett, és nagy elánnal vetette magát a mérkőzésbe.
Rendre ki is alakította a jobbnál jobb helyzeteket, de ezek sajnos
kimaradtak, sőt még a kapufa is a vendégekkel volt. Ahogy lenni
szokott ilyenkor, egy előre vágott, kósza labdára csapott le az el-
lenfél csatára, és megszerezték a vezetést. A második
játékrészben a ványai csapat odaszögezte kapujához a vésztő
csapatát, de sajnos, csak az egyenlítés jött össze, a végig 11 em-
berrel védekező vendégekkel szemben. Sajnos a csapat a
mérkőzés nagy részében kapkodóan és türelmetlenül játszott, de
ennek ellenére, mindent megtett a győzelemért. Így a mérkőzés
végére bajnoki álom is szertefoszlott.
DÉVAVÁNYA – CSANÁDAPÁCA 7-0 (4-0)
Dévaványa: 200 néző. V.: Szűcs
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B. (Tamási I.), Furka Zs., Bakó
B. (Diós K. ), Ungi A., Bereczki Á., (Séllei L.), Adamecz I.,
Nyíri J., (Somogyi T.), Kéki Cs., Molnár J., Ernyes R.
Gólszerzők: Molnár J. 5 (egyet 11-esből), Nyíri J., Adamecz I.
Edző: Tagai Attila – Tét nélküli mérkőzésen, könnyed közön-
séggel, szórakoztató játékkal, tovább fényesítettük az ezüstünket.
Boldogok és büszkék vagyunk, hogy DÉVAVÁNYAI lab-
darúgók vagyunk.
Jók: az egész csapat
Tét nélküli mérkőzésen, felszabadultan és gólra törően játszott
a ványai csapat, aminek a Csanádapáca együttese látta kárát. A
mérkőzés méltó megkoronázása volt az egész szezonnak.
Dévaványai SE végeredménye a táblázaton:

M GY D V
1. Mezőkovácsháza  30 25 3 2 (120-38) 78 pont
2. Dévaványa 30 23 5 2 (120-24) 74 pont
3. Elek 30 18 4 8 (81-52) 58 pont

Az ifjúsági csapat eddigi eredményei: 
Dévaványa – Vésztő 10-1 (5-1)
Gólszerzők: Séllei D. 3, Papp V. 2, Kovács F. 2, Kecskeméti V.,
Gubucz, Nyíri A.
Dévaványa – Csanádapáca 0-3 (0-2)

Az ifjúsági csapat végeredménye a táblázaton:
M GY D V

5. Dévaványa:     28 17 5 8 (111-36) 56 pont
Az ifjúsági csapat is megérdemli a dicséretet, mivel, a sok ide-
genbeli mérkőzés ellenére is a tabella élmezőnyében végeztek.
Itt szeretném megemlíteni a serdülő csapatot, akik az előkelő
bronzérmet szerezték meg a bajnokságban. Minden dicséret az
övék! Itt szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki valamilyen
formában hozzásegítette a csapatot ehhez a nagyszerű szezon
eredményéhez! Köszönjük, az egész évi lelkes szurkolást, ami
nagyon sokat jelent a csapat számára! Reméljük, a magasabb
osztályban is egyre többen támogatnak majd bennünket! Addig
is, jó pihenést kívánunk mindenkinek, a csapatnak pedig sikeres
és sérülésmentes felkészülést!
Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, láto-
gasson 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, Pro-
kics 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, Csor-
dás 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 Nor-
bert, Gyányi Albert, Zeller Sándor, Pesztránszki Zsigmond, Kiss
Endre, Barna Sándor, Zsila Ferenc, Kisari Tibor, Gyebnár Mi-
hály, Furka Zsolt, Tóth Sándor, Vasvári László, Fehér Mihály,
Séllei  Róbert.

Adamecz István   

Öregfiúk mérkőzés
volt 2014. június 1-jén, vasárnap 10 órakor.

Dévaványai játékosok: Szarka Gyula, Tóth István, Varjú
Árpád, Barna Sándor, Csordás Ferenc, Tagai Attila, Szűcs
Imre, Sipos Imre, Farmasi Sándor, Parola Mihály, Szilasi
László, Szlovák Zsolt, Baráth Krisztián, Tóth Tibor, Kiss
Ferenc, Váradi Károly, Berczi Mihály, Pengő Imre,
Lengyel László, Ambrus István
Edző: Kovács Attila
Góllövőnk: Szlovák Zs., Varjú Á., Tóth I.
Edzői nyilatkozat: A mai napon a ványaiak minden csapat-
részben fölülkerekedtek a körösladányiak ellen. Meglepő,
helyenként remek focit mutattak be a fiúk, mely kiváló
kapus teljesítménnyel párosult. Gratulálok mindenkinek a
győzelemhez!
Jók: Az egész vendégcsapat a 0:3 magáért beszél!
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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

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását, 

fedését, tisztítását.

A síremlékek megtekinthetők 
a temető bejáratánál, a virágüzlet után.

Nagy Gábor műkőkészítő

Dévaványa, Szeghalmi út 35.

06-30/565-8786, 06-20/921-6648

2 szoba, összkomfortos családi ház a

Barcéi úton eladó!

érdeklődni: 06-20/623-8004 vagy 06-20/423-6488

Sajtóközlemény
dévaványa Város Önkormányzatát az 1514.
évi dózsa féle népfelkelés 500. évfordulója

alkalmából két napos országos   szintű emlékünnepség meg-
valósítására a nemzeti kulturális Alap igazgatósága 500.000 ft
támogatásban részesítette. A támogatást az önkormányzat a ket-
tős kereszt felállítására, az emlékkiállítás megvalósítására és a
kétnapos rendezvényre szóló Pr és reklámtevékenységek biz-
tosítására használhatta fel. A dámk Bereczki imre
Helytörténeti gyűjtemény „A dózsa-féle parasztháború 500.
évfordulója” c. országos történész konferencia megrendezésére
(vendégétkeztetés, kiadvány stb.) 300.000.- ft támogatást kapott
az nkA közgyűjtemények kollégiumától. A támogatást az
előírt célnak megfelelően használják fel.

Újszülött
2014. 06.10. született

kun Botond

édesAnyJA Purgel tünde,
édesAPJA kun József

grAtulálunk!

Újszülött
2014.05.31. született

kürti ádám.
édesAnyJA szAtmári nórA,

édesAPJA kürti ádám

grAtulálunk!

Újszülött
2014. Június 9-én megszületett

kislányunk szAlAi grétA.
édesAnyJA nAgy ágnes, 
édesAPJA szAlAi János.

grAtulálunk!

Meghívó!

TiszTeleTTel és szereTeTTel várunk

mindenkiT 2014. július 17-én 16 órakor

a múzeumban TarTandó

“mesTerségek úTján” c. gyermekTábor

záróműsorára!

Program:

Borostyánkert lakóinak zenés, táncos műsora

A hét folyamán tanult dalokat és népi játékokat

előadják a táborban résztvevő gyerekek.

Mindenkit szeretettel várunk!

Vezetőség
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FIGYELEm! LApZártA
2014. JúLIus 21., 16 órA!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba digitális foRmában a határidő be-
tartásával! Csak a július 21-ig beérkezett cikkek jelennek meg
az újságban! A határidő után érkezőket a következő lapszám-
ban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
következő szám megjelenése:augusztus 1.

a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

dévaványai HíRlap-dévaványa város önkormányzata
tájékoztató lapja. kiadó: dévaványa város  önkormányzata,
5510 dévaványa, Hősök tere 1. eng. szám: 3.4.1.1739/1999.
szerkesztőség: dámk bereczki imre Helytörténeti
gyűjtemény 5510 dévaványa, széchenyi u. 8., tel.: (66)485-
040. e-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkor-
manyzat@devavanya.hu. felelős  szerkesztő: burainé
murányi magdolna. felelős kiadó: valánszki Róbert pol-
gármester. megjelenik: havonta. készült: kovács zsolt
06-30/516-1667. kiadványszerkesztés: dámk 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!!!
RÉGEBBI, ROSSZ KAMATOZÁSÚ HITELEK KIVÁLTÁSA KEDVEZŐBB
FELTÉTELEKKEL. ÚJ!!! ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK, ÚJ ÉS
HASZNÁLT LAKÁS, CSALÁDI HÁZ  VÁSÁRLÁSRA, KORSZERŰSÍTÉSRE JELEN-
TŐS KAMATKEDVEZMÉNYEKKEL, MÓDOSULT, KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL! 
lakásHitelek ... most az indulÓ banki költségek és a közjegyzői
díj teljes elengedésével!!! 
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 7,5 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 8 mó Ft. 
2 szobás, teljes komfortos ház /2 db. gázkonvektor/, a Széchenyi út közepén 1,3 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 szobás, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, a Szántó Kovács úton 6,2  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.
2 szobás, teljes komfortos, tégla építésű ház /3 db gázkonvektor/, a Tompa úton 3,2 mó Ft.   
1+2 félszobás, teljes komfortos, szép, újszerű ház, garázzsal, a Rákóczi út közepén 12 mó Ft.
3 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a Szeghalmi út közepén 5 mó Ft. 
2 szobás, szépen karbantartott, teljes komfortos ház /blokktégla fal/, a Sport úton 6 mó Ft. 
3 szoba + ebédlő teljes komfort két kazános fűtés, melléképület a Jéggyár úton 9,4 mó Ft.

egyéb eladó ingatlanok:
Gyomaendrődön  2+2 félszobás, erkélyes társas lakás az Okt. 6. ltp.-en 7,5 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

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

"M" (segédmotoros-kerékpár)

JármŰvEZEtŐI 
tAnFoLYAm 

A mŰvELŐDésI háZ mELLEttI KIs épüLEtbEn
(dv., gyöngy u. 6.) 

kamatmentes Részletfizetési leHetőség!
elmélet, uhrin Róbert, 20 000.-ft. gyakorlat, uhrin lajos. 

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

tájékoztató megbeszélés: 2014. július 11.  (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!

Dr. Zsíros István
állatoRvos, állatpatika:

630-730, 1700-1730

06-30/391-46-05
Egész nap hívható!

veszettség elleni oltás,
kutyák cHippezése!

Kedvező árakkal állok 
régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

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

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.
tel: 06-66/484-306

kovács szabolcs műkőkészítő 
dévaványa, Hajós u. 17.

tel: 06-20/7707-284






