A testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2014. július 24. napján rendkívüli ülést
tartott, több halasztást nem tűrő ügy miatt. Első napirendi
pontként a 2014. évi belső ellenőrzési tervben szereplő, eddig
elvégzett feladatokról szóló tájékoztatót véleményezte. Az ellenőrzés két témában valósult meg, az első tárgyát képezte a
Dévaványai Általános Művelődési Központnál az egyes
köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatását
megalapozó statisztikai adatok és a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatalnál az általános működtetésnek és
ágazati feladatainak támogatását megalapozó adatok ellenőrzése. Az ellenőrzés megállapításának összegzése: „Az
új finanszírozási rendszerből adódó pontatlan adatszolgáltatás, illetve többletigénylés miatt visszafizetést és kamatfizetési kötelezettséget a vizsgálat a jelzett hibahatárokra is
tekintettel nem állapított meg. Az önkormányzatok általános
működésének ellátásához járó támogatás felhasználása jogszerű, szakfeladatonkénti elszámolása megfelelő.” Az ellenőrzés
második
tárgya
a
„Kerékpárral
a
környezetvédelemért, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Dévaványán” megnevezésű DAOP-3.1.2./A-11-2011-0005

projektszámú megvalósult beruházás ellenőrzése a megjelölt
kockázati tényezőinek vizsgálatával. Ezen ellenőrzés megállapítása a következő: „A vizsgálat során tekintettel voltunk a
projektellenőrzés többfázisú ellenőrzésére és a könyvvizsgálói jelentésekre, így az ellenőrzés alapvetően a pénzügyi
kockázatokkal kapcsolatban vett mintát, ami a többletkiadásokhoz és a szükséges önerő mértékének biztosításához kapcsolódott, és a likvid források időszakos meglétére
korlátozódott.” A képviselő-testület az ellenőrzésről szóló
tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
Második napirendi pontban a képviselő-testület a tulajdonát
képező 138 db vegyes ivarú és korcsoportú juhállomány pályáztatás útján történő értékesítéséről döntött, valamint
egyetértett a pályázati felhívás megjelentetésével. Az ajánlatokat a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület
3. irodájába, 2014. augusztus 14. napján 10 óráig lehet
benyújtani. Az értékesítendő juhállomány minimális eladási
ára: 3.195.000,-+ÁFA.
A képviselő-testület zárt ülés keretében több otthonteremtési
támogatásról döntött.
A képviselő-testület ünnepi ülését 2014. augusztus 20.
napján tartja, melynek keretében ünnepi megemlékezésre
és a „Dévaványáért” kitüntetés átadására kerül sor.

Emléktárgy a múltból

Pályázati felhívás

A cikk megírásának gondolata akkor merült fel bennem, mikor
kezembe kaptam egy nagyon régi bélyegzőt és a hozzá tartozó
tintapárnát.
A bélyegzőn az alábbi felirat olvasható: „DÉVAVÁNYAI
NYUGDÍJAS KLUB”.
A bélyegző számomra ereklye, emlék, útmutatás, jövőkép.
Ezt a bélyegzőt, melynek lenyomatát láthatják az olvasók a
dédnagypapám „Hidi Imre” készíttette. Ő volt az az ember, aki
az 1950-es évek közepén létrehozta, és megalapította Dévaványa községben az első nyugdíjas klubot. Célja az volt, a
lánya „Tímár Imréné” elmondása szerint, hogy összefogja az
idős embereket. Haláláig, 1988-ig a klub vezetője volt. Magas,
szikár csendes alakjára még mindig emlékszem, akkor még
gyermekként nem voltam tudatában annak, hogy az az idős
ember, akivel naponta találkoztam a nagyszüleimnél, milyen
fontos dolgot tesz a település közösségéért. Ma már tudom,
hogy az ő munkásságának köszönhetően még ma is él és
működik, igaz már nem klub formájában, hanem mint
egyesület: „ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK EGYESÜLETE”. Az,
hogy egyesületté válhasson, a jelenlegi vezetőségnek és elnöknek – Vasas Imre – köszönhető, akik nagyon sokat dolgoztak az egyesületté válás lehetőségén.
Soha nem gondoltam végig, hogy mi az a hajtóerő az elmúlt
kb. másfél évtizedben, ami arra ösztönzött, hogy a település
közösségi életében aktívan részt vegyek, új dolgokat találjak
ki és valósítsak meg, mint pl.: babaklub, családi- csobbanás,
babamasszázs vagy éppen az idősebb korosztálynak a
számítástechnikai tanfolyam. De ma már tudom, az ember
magában a génjeiben hordozza a közösségéért való tenni
akarás eszmeiségét és a cselekvési vágyat, mely soha nem
hagyja nyugodni, hanem a tenni akarásra készteti, ezért a kis
városi közösségéért, melyet úgy hívnak: „a
ványaiak”.
Szeretném megköszönni a nyugdíjas
egyesület vezetőségének és tagjainak, hogy
én őrizhetem meg ezt a régi bélyegzőt,
mely fontos emlék a múltból.
Tisztelettel: Nyuzó Marietta

1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
2. Pályázat célja, jellege: Dévaványa Város Önkormányzat
tulajdonát képező 138 db vegyes korcsoportú juhállomány egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése.
3. Pályázók köre: Földműves családi gazdálkodók, őstermelők, egyéni mezőgazdasági vállalkozók, akik 2013.01.01.
napjától folyamatosan dévaványai állandó lakóhellyel rendelkeznek.
4. Pályázat tárgya:
Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db vegyes korcsoportú juhállomány értékesítése.
5. Ajánlat benyújtásának helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 3. sz. iroda Dékány László
módja: személyesen, vagy meghatalmazott útján
ideje: 2014.08.01.-től 2014.08.14. 10 óráig
6. Ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség
lejártának időtartama az ajánlattételi határidő lejártakor
kezdődik, és az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart.
7. Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását
biztosíték adásához köti.
8. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 3. sz.
irodájában, Dékány László mezőgazdásztól.
9. Részletes pályázati kiírás és dokumentáció átvehető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 3. sz.
irodájában, Dékány László mezőgazdásztól 2014.08.01-jétől
2014.08.14. 10 óráig, ügyfélfogadási időben, személyesen,
vagy meghatalmazott útján.
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„Dévaványa Egészségügyéért” elismerő
címet kapott Bogya Lászlóné

A Semmelweis-nap többek között arról szól, hogy a társadalom és az egészségügyi intézmények fenntartói megpróbálják tiszteletüket és nagyrabecsülésüket kifejezni az
egészségügyi dolgozók és az orvosok iránt. Minden kritika ellenére, alapvetően elégedettek lehetünk a magyar egészségügyi rendszerrel, ami egy jól kiépített struktúra, noha
forráshiány miatt ez mára már alapvetően az egészségügyi
dolgozók személyes elkötelezettsége és az a jó gondolat tartja
fent, amely elindította. Az egészségügyi alapellátásnak a prevenció az egyik kiemelt célkitűzése, mely az elkövetkező
időben még hangsúlyosabban fog megjelenni. Amíg
egészségesek vagyunk, természetes állapotnak tekintjük azt.
Amint megbetegszünk, fájdalmunk felülír minden más szükségletet. Csak a mielőbbi gyógyulás foglalkoztat bennünket.
Sokszor a megszokott hétköznapi életünkben, fel sem fogjuk
az egészségügyben dolgozók munkájának értékét, jelentőségét, egészen addig, amíg nem áll szemben velünk a félelmetes óriás, amit betegségnek hívunk. Pedig a legdrágábbra
vigyáznak, a legdrágábbat adják vissza egyes családoknak: az
egészséget, hiszen tudjuk, ez a legnagyobb kincsünk. S hogy
ezt kiválóan csinálják a meggyógyult betegek a megmondhatói. Az egészségügyben nincsenek hétköznapok, ünnepek,
ha valaki egy másik embernek az egészségét adja vissza.
Július 1-je Semmelweis Ignác születésének napja, immáron 196. évfordulója. Elsőként ismerte fel és mondta ki a
gyermekágyi láz okát és a védekezés módját, ami nem más,
mit a fertőzés megelőzése, hiszen a gyermekágyi láz nem
önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyag okozta fertőzés
következménye. Településünk önkormányzatának képviselőtestülete hatodik alkalommal döntött a „Dévaványa
Egészségügyért” elismerő címben részesítendő személyről. A
cím a településen működő egészségügyi intézményekben, rendelőkben, szolgálatoknál lelkiismeretes és példamutató
munkát végző és kimagasló teljesítményt nyújtó szakember
részére adományozható, aki az egészségügy, illetve az
egészséges életmód érdekében legalább 15 éven keresztül
aktív szakmai munkát végzett, és munkássága példaértékű a
település közössége számára. A képviselő-testület kétévente
maximum egy személyt részesíthet e címben. Az elismerő
címben részesíthető személyre javaslatot tehetnek a dévaványai egészségügyi intézmények (rendelők, szolgálatok)
munkahelyi közösségei, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
és a települési képviselők tárgy év április 15-éig.
A képviselő-testület 131/2014. (IV.24.) Kt. határozatával úgy
döntött, hogy 2014-ben „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő címet Bogya Lászlóné háziorvosi asszisztensnek ítéli
oda.

Bogya Lászlóné Takács Julianna

1963. március 7. napján, Dévaványán született. Az általános
iskolai tanulmányait az I. Számú Általános Iskolában végezte,
középfokú tanulmányait 1980-ban Gyulán fejezte be, mint általános ápoló és általános asszisztens. Ezt követően Békés
Megyei Tanács Kórházában, Gyulán helyezkedett el, és egyben megszerezte a felnőtt szakápoló végzettséget is. 1983-ban
hazahúzta szíve a szülőfalujába, a Szakosított Szociális Otthon
dolgozója lett, és elvégezte a pszichiátriai ápoló és szakgondozó képesítést. 1988-ban érettségizett a munkája mellett esti
tagozaton, Dévaványán. 1990-től a Nagyközségi Tanács V. B.
Egységes Szakigazgatási Szervénél kezdett el dolgozni, a IV.

számú háziorvosi körzetben, Dr. Puskás György orvos mellett,
mint körzeti ápoló. Ennek érdekében ismét tanulni kezdett, és
eredményesen befejezte a körzeti ápoló szakot. A mai napig e
körzetben látja el példamutató és lelkiismeretes munkáját a
körzet betegeinek nagy megelégedésére. A város lakói, az általa ellátott betegek nevében szívből gratulálunk, hosszú,
boldog életet kívánunk!

“Emlékeink, értékeink” c. kiállítás
Sándor László emlékére
“Üdvözlöm Önöket, Egri Péter vagyok.
Hogy miért én szólok Sándor Lászlóról? Talán, mert barátságunk közel 50 éves. Laci 1957. december 4-én született, Dévaványán.
Szülei és nagyszülei is elismert emberek voltak. Hárman
voltak testvérek. Az első találkozásunk a hajdani Borza
Iskolában történt, ’72-ben fejeztük be tanulmányainkat.
Szívesen mesélnék az együtt töltött évekről: hogyan szöktünk ki ötödikes korunkban, a tízórás nagyszünet alatt a közeli
mozi kertbe, vagy a rácsodálkozásokról a környéket járva a
természet szépségeire, de most nem erről szól ez az est.
Általános iskola elvégzése után pályánk szétvált, a barátságunk maradt. Ő Orosházán folytatta Mezőgazdasági Szakközépiskolában, ahol ’76-ban érettségizett, majd utána a Lenin
TSZ-ben helyezkedett el.
1981-ben kötött házasságot Edittel, házasságukból 1984ben született lányuk, Tündike. Sajnos egészsége megromlott,
és 1988-ban leszázalékolták. Utána családjának és a festésnek
élt.
Már az iskolában is megmutatkozott a rajzhoz és festéshez
való tehetsége. A kedvence Munkácsy Mihály volt, munkáit
minden elérhető helyen megcsodálta, és elkészítette a művész
portréját is.
Laci is realista festő volt. Mindenki számára érthető módon
ábrázolta az oly kedves szülőföldet, és csendéleteket is alkotott. Sok tájképet festett, a családtagok közül is jó néhányat
megörökített, köztük lányát, és rajongásig szeretett unokáját,
Kamillát is, aki 2010-ben született. A fiamat is segítette rajztudása kiteljesedésében.
Nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott ember volt, nagy
beleérző képességgel. Sokan ismerték, mindenkihez volt egy
jó szava. Szeretett elmélázni az élet dolgain. Igazi művészlélek
volt.
Másik hobbyja a főzés volt, isteni pörkölteket készített. Én
is csak elismerni tudom szakmai tudását ezen a területen. Mottója az volt, hogy „A szakács eszik utoljára!” Az együtt
főzések csak erősítették kapcsolatunkat.
Sajnos az élet számára nem adta meg, hogy sokáig
élvezhesse szerető családját, elment közülünk 2012. június 23án. Mégis velem van, ha szobám falán a képeire nézek, vagy
az égre nézve látom, hogy kedvenc jég kék színéből többet
tett az égi palettára. “
Ezúton szeretném megköszönni Balogh Arankának és a
művelődési ház összes dolgozójának, hogy megszervezték ezt
a kiállítás, ezáltal lehetővé téve édesapám munkásságának
közkincsé tételét. Hálás köszönet Egri Peti bácsinak, hogy
megemlékezett barátjáról, és Egri Zsoltinak is nagyon köszönjük a portrét, mellyel meglepte a családot.
Sándor Tünde
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Szent István napi vigasságok
2014. augusztus 20.
városi program

1100 Ünnepi testületi ülés

Helyszín: polgármesteri hivatal

1400 "MAKRO FOTÓINKBÓL" címmel Herczeg Hajnalka Hollandiában élő és Csatáriné Hajdú
Judit dévaványai fotós közös kiállítása tekinthető meg: 2014. augusztus 20-27-ig a Dévaványa ÁMK
Művelődési Házban.
A kiállítást megnyitja: Dr. Ágoston Sándor, a Kulturális Bizottság elnöke
Közreműködnek: Rózsa Kitti (ének) Olasz Dóra (zongora)
1430 Ahhoz Képest Népzenei Együttes és a Boróka Énekegyüttes műsora /művészeti
vezetőjük: Erdeiné Mucsi Márta/
Helyszín: DÁMK Múzeum
1530 Ovis néptánc csoport előadása /művészeti vezetőjük: Laskainé Kiss Alexandra/
Helyszín: DÁMK Múzeum
15 45 „Lepénytől a kenyérig” – konyhatörténeti, néprajzi kiállítás megnyitó
Helyszín: DÁMK Múzeum
1600 Vagabanda „Vásári forgatag” gólyalábas, óriásbábos előadása élőzenével
Helyszín: DÁMK Múzeum
1700 Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület Őszikék Népdalköre
Helyszín: DÁMK Múzeum
1800 Steve Taylor pánsíp művész koncertje
Helyszín: református templom
1900 Melody Együttes
Helyszín: DÁMK Művelődési Ház udvara
2100 Tűzijáték
Helyszín: Hősök tere

A DélutÁn folyAmÁn, A múzeum uDvArÁn A
KövetKező progrAmoK vÁrjÁK még A vÁroS
lAKóit, éS Az iDelÁtogAtó venDégeKet:
népi JÁtszóHÁz, gyERMEK JÁtéKuDvAR és
KézMűvEs fOgLALKOzÁsOK – CsuHéfOnÁs,
pApíRHAJtOgAtÁs, AgyAgOzÁs, ARCfEstés stb;
büfé /étEL, itAL, fAgyi, MézEsKALÁCs,
CuKOR, vAttACuKOR, pAttOgAtOtt KuKORiCA,
JégKÁsA stb./; gyERMEKJÁtéKOK, Lufi,
viLÁgítós JÁtéKOK stb. vÁsÁRA /.
Az AgRODévA Kft. MELLEtti füvEs tERüLEtEn íJÁszAt, ugRÁLó vÁR,
és innEn inDuL A sétAKOCsiKÁzÁs.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel és új kenyérrel várunk
a szent istván napi vigasságokon!
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50 éves iskolai találkozó

élünk szülőhelyünktől, igyekeztünk haza, a találkozóra.
Sajnos azonban már közülünk is sokan, és egykori tanáraink
közül is többen nem jelenhettek meg közöttünk, mert
régebben vagy a közelmúltban örökre eltávoztak az élők
sorából. Rájuk gondoltunk néma főhajtással és Juhász Gyula
vigaszt adó versével.
A betegség, vagy egyéb okok miatt hiányzókra színes, az elhunytakra fekete, illetve fehér léggömbök felengedésével emlékeztünk.
A közös fénykép elkészítése után kötetlen, baráti beszélgetés
következett. A „öregdiákok” finom édes és sós
süteményekkel, valamint a jubileumi 50 év feliratú habos
tortával vendégelték meg egymást.
Bármi is lett belőlünk, művész vagy szakmunkás, fizikai vagy
szellemi foglalkozású felnőtt, soha nem felejtettük el a
szüleinktől és tanítóinktól kapott erkölcsi tanításokat, s mindnyájan olyan emberekké váltunk, akik ezt mondhatják el
magukról:
„Ha csak egy kis jót tehettem,
Öröm van az én szívemben.
Szomorkodót vigasztaltam,
Panaszait meghallgattam,
A sírókkal együtt sírtam,
A könnyeket törölgettem,
Az elesettet felemeltem.
Ha önzetlenül segíthetek,
Akkor érzem igazán,
Hogy nem hiába élek.
Ez ad életemnek
Igazi értelmet.”
Jól sikerült, kellemes hangulatú találkozónkat legközelebb a
ványaiak világtalálkozójának idejére tervezzük. Reméljük,
hogy viszontláthatjuk még egymást!
a szervezők nevében: Váradi Andrásné és Csatári Terézia

Isten várótermében

tomról.
Olvassuk el még egyszer… A Barátom, nagyon sikeres, jószívű,
kedves, udvarias, annyira segítőkész, hogy éjfél körül fekszik le
mindig, de hogy bírja energiával?
Én nagyon szeretnék pont olyan lenni, mint az én barátom.
Ugye, mennyire becsapós ez a két betű, a „de” szócska?
Egy napon ez a Barát, azt mondja nekem, hogy eredj el az orvoshoz, mert úgy látom, hogy valami nincsen rendben nálad.
Erre én, Nincsen időm!!!
Mire Ő: DE!!!
Miért is szeretne a Barátom elküldeni az orvoshoz? Mert szerinte
indokolt, hogy megnézessem magam egy szakvizsgálóban.
Mikor voltunk a „Nagy Orvosnál”, Isten rendelőjében? Gondoltunk-e már arra, mint a zsoltár író, Dávid?
Uram, eljöttem Hozzád, úgy gondolom, hogy minden rendben
van, „de” vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet!
Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? És
vezérelj engem az örökkévalóság útján!
Uram, várom a Te véleményedet, a Te diagnózisodat.
Ha találsz nálam valamit, ami szerinted nincsen rendben, kérlek,
mondd el, és segíts a teljes felépülésben és a gyógyulásban.
Szeretettel: Szegvári János Bibliakör vezető

Mi, a dévaványai II. sz. Általános Iskola 1964-ben végzett
diákjai 50 éves általános iskolai találkozónkat 2014. július 12én tartottuk a Körösladányi úti iskolaépületben. A találkozó
időpontja a városnapi eseményekhez is kapcsolódott, hiszen
ilyenkor többen hazalátogatnak szülőhelyükre. Így történt ez
most is.
Nagy izgalommal készültünk erre a találkozóra, hisz voltak
olyan osztály- illetve évfolyamtársaink, akiket 50 éve, a nyolcadik osztály befejezése óta nem láttunk. S bizony, 50 év nagy
idő egy ember életében! 50 év eseményeit a legtömörebben
talán Petőfi soraival tudjuk kifejezni: elteltek az évek,
„Megrakodva búval és örömmel”. Ennyi év alatt sok minden
történt az életünkben. A régi iskolaépület falai közt felidéződtek emlékezetünkben egykori tanítóink, tanáraink, akik
„Tanítóink és eszményképeink voltak,
Sok szépre, bölcsre és jóra tanítottak.
Mi sokkal többet kaptunk, mint a nevelést,
Küzdelmes életre bátor felkészítést,
Harcolni mindig az igazért, jóért,
Hitet meríteni, ha bánat, ha baj ért.”
A viszontlátás öröme, a boldog ölelés, a meleg kézszorítás
után az arcok vizsgálódása, a tekintetek figyelése következett.
Ki vagy? Ki lehet ez a derűsen mosolygó, őszes hajú társunk?
S ki az a komolyan nézelődő vagy éppen csodálkozó?
Az üdvözlés, a köszöntés után a hagyományos osztályfőnöki
óra következett. Egykori tanárnőnk, Susányi Istvánné Gyányi
Erzsike néni mesélt életéről, majd a névsorolvasás
következett, s mindenki rövidebben vagy hosszabban, tényszerűen vagy líraian beszámolt sorsa alakulásáról.
Szétszóródtunk a nyolcadik osztály befejezése óta. Sokfelé
elkerültünk, országon belül és kívül – Budapesten, Hódmezővásárhelyen, Kiskunfélegyházán, Gyomaendrődön,
Szarvason, Piliscsabán, Veszprémben, Tatabányán, Gyálon,
Kenderesen, Békéscsabán, Győrben, Belgiumban – találtuk
meg munkahelyünket, új otthonunkat, de bármilyen messze is

Zsoltárok könyve. 139.rész 23, 24 verse
Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj
meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
Zsoltárok . 139,24
És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és
vezérelj engem az örökkévalóság útján! /Károli Gáspár fordítása/

Általában mikor szoktunk orvoshoz menni?

Néhányan még akkor sem, ha tudjuk, hogy ideje lenne, de.
Olyan szűkre szabott ez a szó: De!
Próbáljuk ki.
Gondoljunk olyan emberekre, akiket nagyon szeretünk, és ismerünk. Soroljuk fel az összes pozitív jellemtulajdonságot, ami
csak létezik a világon. Majd tegyük utána ezt a két betűs szót, De!
Ezek után mindenki arra fog gondolni, hogy amit eddig hallott az
mind lerontásra kerül, és ami most következik, teljesen értéktelenné teszi az eddig felsorolt jellemet.
Ennek ellenére, én nagyon szeretem, ezt a „de” szót.
Tessék megpróbálni!
A Barátom, nagyon sikeres, jószívű, kedves, udvarias, annyira
segítőkész, hogy éjfél körül fekszik le mindig, és most tegyük oda
ezt a két betűs szót, „ DE”
Ön kedves olvasó meglehet, valami rosszat sejtett. Én pedig ellenkezőleg. Mert nem zártam le ezt a mondatot és az állítást a bará-
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Ballagás a Ványai Ambrus Általános Iskolában

Táborozás Zánkán

2014. június 13-án ballagási ünnepségünkön búcsúztattuk
nyolcadikosainkat.
Az ünnepség során Baloghné Berényi Erzsébet intézményvezető és Pócsikné Tarsoly Gabriella, a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány
kuratóriumának elnöke több jutalmat is átadott azoknak a tanulóknak, akik valamiben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
Nyolc évi kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért az iskola alapítványa a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány Ványai
Ambrus-díjban részesítette Földi Alexandra 8. b osztályos,
Szabó Ágnes 8. c osztályos, Takács Erika 8. c osztályos,
Szűcs Nóra 8. c osztályos tanulókat.
Az iskolában végzett közösségi tevékenységéért könyvjutalomban részesültek Borbíró Bíborka 8. b osztályos,
Juhász Erik 8. b osztályos tanulók.
Az iskola hírnevének öregbítéséért könyvjutalomban részesültek: Csaba Nikolett 8. c osztályos és Oros Krisztina Brenda
8. c osztályos tanulók.
Az iskolarádióban végzett munkáért könyvjutalomban
részesültek: Földi Alexandra 8. b osztályos és Dékány László 8. b osztályos tanulók.
„Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetést Kecse Hermina 8. b
osztályos tanuló kapta. A díjat Szilágyi Endre, a Dévaványa
Felemelkedéséért Alapítvány Kuratóriumának titkára adta át.
A díjazottaknak gratulálunk, a középiskolai évekre is hasonló
sikeres tanulmányi eredményt és egyéb sikereket kívánunk!
Vezetőség

Februárban indult a Ványai Ambrus Általános Iskolában az
"Adj teret, nyiss utat! - Szociális kompetenciákkal a hátrányok
ellen" TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0055 című program. A
tanév során a programba bevont gyerekek sokféle foglalkozáson és kiránduláson (színházlátogatás, arborétumi séta,
élményfürdőbeli program …) vehettek részt.
Ezeknek folytatása volt a zánkai táborozás. A július 12-17.
közötti balatoni kiránduláson gazdag programot kínáltunk a
gyerekeknek. A balatoni fürdőzés mellett túrákat, sport és
kézműves foglalkozásokat szerveztünk, és nagyon sokat
kirándultunk. Így eljutottunk Tihanyba, Veszprémbe,
Sümegre, Balatonedericsre, Balatonfűzfőre. Láttunk lovagi
tornát, hajókáztunk, középkori lakomán vettünk részt, kalandparkban tettük próbára a bátorságunkat és ügyességünket. A
közös étkezések, kártyázások, séták során sokat beszélgettünk,
jókat nevettünk, és úgy tanultunk meg sok mindent
környezetünkről, egymásról és magunkról, hogy észre sem
vettük. Felnőttnek és gyereknek egyaránt maradandó
élményeket nyújtott ez a hét. A programok során nagyon sok
kép készült, melyek a kövező internetes oldalon
megtekinthetők: www.facebook.com/ambrusiskola
A program a következő tanévben is folytatódik, amely remélhetőleg további ismereteket, és színes élményeket nyújt a
résztvevőknek.
Vezetőség

Versenyeredmények
2014 februárjában indult a felső tagozatosok számára
meghirdetett játékos éghajlatvédelmi vetélkedő, a “Klímaőrjárat”. A régiós fordulók során a diákok 3 fős csapatokba
szövetkezve derítették fel a környezetükben, iskolában és otthon tapasztalható környezetrongáló folyamatokat, vizsgálták
meg a lehetséges megoldásokat, és tárták fel, a lehető legmeggyőzőbb módon, saját nyelvükön kutatásaik eredményét. A
verseny az Új Széchényii Terv keretein belül, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Európai Unió támogatásával valósult
meg.
Az idei évben a “Klímaőrjárat” vetélkedőn hat régióban több
mint 500 csapat, vagyis több mint 1500 diák vett részt összesen, amelyből a regionális döntőbe nyolc csapat 24 diákja jutott.
Iskolánkból Csaba Nikolett, Oros Krisztina Brenda és Tóth
Enikő 8. c osztályos tanulók vettek részt a versenyen.
Felkészítő tanáruk Czudor Lászlóné volt.
A csapat a júniusban megrendezett szegedi döntőn 2. helyezést
ért el. Gratulálunk a szép eredményhez!
Vezetőség

Nyitott műhely
Ismét összegyűlt maroknyi kis csapatunk a DÁMK Ladányi
Mihály könyvtárban, hogy félretéve a hétköznapokat egy
kicsit "művészkedjünk". Előkerültek a mappák, szebbnél
szebb rajzokkal, fotókra szerkesztett versekkel, kézről kézre
jártak az alkotások, és szájról szájra a tanácsok, dicséretek.
Vendégünk volt egy helyi alkotó, Varga Tibor, aki elmesélte,
hogyan kezdett rajzolni, és hozott is nekünk fényképeket a
rajzairól. (Az eredeti rajzok ugyanis a falon vannak, azt
nehéz lett volna mozdítani...)
Természetesen a felolvasások sem maradhattak el, az
alkotók egymástól bátorságot merítve olvasták fel saját verseiket.
Gyorsan eltelt az idő, feltöltődve, új tervekkel a fejünkben
búcsúztunk el egymástól. Találkozunk legközelebb!
Ha szeretnéd megmutatni magad, a hobbidat, rajzaidat, verseidet, kedvenc könyveidet, fotóidat, akkor csatlakozz a Nyitott műhelyhez, légy tagja egy színes csapatnak!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Giriczné Gyányi Mária
Olvass tovább: http://hegyezo-magazin.webnode.hu

Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
közérdekű tájékoztatása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2014. augusztus 20.-án (szerda) esedékes hulladékgyűjtők ürítését a Nemzeti Ünnepnapra való
tekintettel augusztus 22.-én (pénteken) fogjuk
elvégezni.
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A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület
tevékenysége során megvalósult fejlesztések
A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület néven alakult 1998-ban a két halmozottan
hátrányos helyzetű kistérségben, Békés-Biharban és a KörösSárréten, alternatívát kínálva az országos átlagot jóval meghaladó
munkanélküliségi mutatók mellett a fejlődésre, felvázolva egy
lehetséges kitörési területet, az idegenforgalmat. Az Egyesület
mára a két kistérség legfontosabb idegenforgalmi civil szerveződésévé vált, mely a települési önkormányzatokkal szorosan
együttműködve, folyamatosan erősíti a térség turisztikai szolgáltatóival a párbeszédet, az együttműködést, a hálózatosodást. Jelenleg 49 tagot számlál, és összesen 133 szolgáltatóval, 11
önkormányzattal és 9 művelődési házzal, múzeummal tartja a
kapcsolatot.
Évente több turisztikai fórum kerül megszervezésre, valamint az
Egyesület rendszeresen részt vesz rangos, nagy látogatottságú
turisztikai kiállításokon, mint például a FeHoVán és az Utazás
kiállításon, emellett pedig folyamatosan halad a sokszínű térségi
kiadványok szerkesztése is. 2012-2013-ban 5 alkalommal szervezett az Egyesület tájékoztató előadásokat, valamint 2 konferenciát a térség diáksága számára a helyi értékek megismertetése
céljából.
A szervezet marketing tevékenységének célcsoportját egyrészről
a helyi turisztikai szolgáltatók, önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók, másrészt azon potenciális bel-és külföldi
turisták alkotják, akik ellátogatnak a turisztikai kiállításokra és
ötletet kapnak a kevésbé ismert, olcsóbb, mégis elfogadható szolgáltatási színvonalat biztosító térségek „felfedezésére”. A
térségünkbe látogatók körének bővítése, ezáltal az idegenforgalomból származó bevételek növelése, és így a fejlődés előmozdítása az Egyesület elsődleges célja, eköré szerveződik fő
tevékenysége, a turisztikai termékfejlesztés, és annak népszerűsítése.
2012-ben 44 db kerékpár került beszerzésre LEADER pályázati
támogatásból, majd 2014 márciusában újabb 30 db, melyeket új
szolgáltatásként a Körös-Sárrét településein kölcsönözhetnek a
turisták. Elkészült 11 db információs polc is, melyek a
hálózatosodást és az egységes megjelenést biztosítják a térségben.
2014 májusában az Egyesület 2 db bringóhintót vásárolt, melyek
iránt használatba állításuk napjától kezdve igen nagy az érdeklődés. A bringóhintókat a tagtelepüléseink rendezvényeire is elszállítják majd, hogy a megjelenő helyiek és turisták ebben a
különleges élményprogramban részesülhessenek. Az új eszközökkel a térségbe érkező vendégek számára élmény gazdag,
a helyi értékek megismertetését szolgáló programokat lehet szervezni. A fejlesztés elősegíti az Egyesület munkatársainak színvonalasabb feladatellátását, melynek eredményeként új
együttműködések valósulnak meg a civil, önkormányzati és a
vállalkozói szféra szereplői között.
Forrás: Tourinform Körös-Sárrét Iroda

Múzeumi gyermektábor

2014. július 14–18 ig.

Július közepén, egy héten át gyermekzsivajtól volt hangos a
múzeum. Hagyományainkhoz híven, a Dévaványai Múzeumbarátok Köre szervezésében az idén is itt rendeztük meg a
múzeumi gyermektáborunkat 50 gyerek részvételével. Érkeztek
hozzánk a helyi gyerekeken kívül Pestről, Gödöllőről, Veresegyházáról is visszajáró táborozók. Járták a vándorlegények, vándorleányok útját, ismerkedhettek régi mesterségekkel, kipróbálhatták,
megtanulhatták azokat. Hétfőn megtekintettük a Mesterségek
Házát, majd Mile Lajos bácsi szakszerű útmutatói alapján elsajátíthattuk a vályogvetés tudományát. Tóth Robi bácsival
bőrdíszműveskedtünk, Miléné Gabika néni segítségével gyönyörű
ékszereket készítettünk, Tibi bácsival minden csoport cégért tervezett, domborított, mestersége címereként. Kedden nagy sikere
volt a nyílhegy kovácsolásának Kónya András bácsi kovácsműhelyében. Természetesen nem maradhatott el a közkedvelt sétakocsikázás sem Bukva Miklós bácsival, a közös szalonnasütés a
szülőkkel, nagyszülőkkel, múzeumbarátokkal. Igen jó buli volt a
csillagtúra, a táborban töltött éjszaka is. Szerdán egy kis frissítő
jóga után a cukrászat rejtelmeibe avatott be bennünket Váradiné
Mónika néni. Köszönjük a vendéglátást és a sok-sok finomságot!
Délután gyönyörű sárréti házakat építettünk agyagból, nádból. A
kosárfonás, kerítésfonás művészetét Gedéné Margitka nénitől
leshettük el. Agyagmedáljainkat Hajdu Ildikó nénivel közösen
alkothattuk. Festettünk, szőttünk, fontunk, pingáltunk.
Csütörtökön vetélkedővel mértük össze megszerzett tudásunkat,
ügyességünket. Mindenki megkapta a mesterlevelét. Délután
vidám kis táborzáró műsorukkal, egy kis megvendégeléssel
mondtunk köszönetet a szülőknek, segítőinknek, támogatóinknak.
Programunkat a Borostyánkert Otthon citerásainak előadása is
színesítette. Pénteken a várva várt kirándulás következett. Budapesten jártunk. Nagy sétát tettünk a Városligetben, a Fővárosi
Állat – és Növény-kertben, nagyon jól szórakoztunk a Holnemvolt
Parkban.
Köszönettel tartozunk: Dévaványa Önkormányzat képviselőtestületének, anyagi támogatásáért, a DÁMK vezetőségének, a
múzeum vezetőjének, Magdika néninek, dolgozóinak, a helyért,
a szervezésért, a lebonyolításért, a háttér munkákért,- állandó
segítőnknek Dr. Nagyné Marika néninek, pedagógus kollégáimnak: Baloghné Berényi Erzsébet, Szabóné Szilágyi Edit, Laskai
Tibor, Laskai Tiborné, Orbán Ildikó, Vargáné Molnár Tünde,
Nagy Gergely, Sándor Tünde, Mile Lajos, Miléné Antos Gabriella
önzetlen munkájáért. Köszönjük Bartha Sándor vállalkozónak a
kirándulásunkhoz a kisbuszt. Állandó videósunknak, Erdős
Csabának a kisfilm összeállítást, a fotókat. Köszönettel tartozunk
Papp Árpádnak a lángosért, a Liker pékségnek a kakaós csigáért,
a Nagy és Társa Bt.-nek a kenyérlángosért, melyet a táborzárón
fogyaszthattak a gyermekek, szüleik, nagyszüleik, és a megjelent
vendégek. Hálásak vagyunk a szülőknek a finomabbnál-finomabb
palacsintákért, a hét folyamán behozott gyümölcsökért,
süteményekért. Köszönet a múzeumbarátoknak, vállalkozóknak,
mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen tartalmas,
kellemes hetet tölthessenek együtt a táborozó gyerekeink.
Tóbiás Gáborné táborvezető
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„Autó nélkül a városban”

Európai Autómentes Nap
Előzetes programterv
2014. szeptember 19.
Helyszín: Dévaványa Főtér – Bem utca
9:00-től
„A mi utcánk, a mi jövőnk!” – Foglaljuk vissza az utcát az
autósoktól! - Egész napos program gyermekeknek és felnőtteknek a környezetszennyezés ellen, az egészséges és
környezettudatos életmódra nevelés jegyében.
9:00-17:00
Vidra mentőcsoport bemutatkozója, rekesztorony építés
TOTÓ – közlekedési 1X1, környezetvédelmi és életmód
teszt
Bringadoktor – szereljünk kerékpárt!
Aszfaltrajz alsó tagozatos általános iskolások és óvodások
részére
Kültéri játékok - hordós játék, gólyaláb, elefántláb, ugráló
kötél stb.
Bringó hintó, gokart, bobo car, roller - „biomeghajtású”
járművek
13:00-16:00
Veterán és egyedi készítésű biciklik kiállítása – keressük
Dévaványa legöregebb, működőképes kerékpárját és
egyedi készítésű vagy különleges biciklijét!
Napkollektor bemutató
Kangoo fitness bemutató
Ugrálóvár, trambulin
„Saláta Vár” – salátakóstoló
Kézműves foglalkozások – hulladékból játék
„1 perc és nyersz” - ügyességi játékok Sebestyén Balázs
után szabadon
13:00-17:00
Regisztráció - „V. Gurul Ványa”
Egészség sátor – ambu babás elsősegély bemutató, vérnyomás, testzsír index, testtömeg és vércukorszint mérés
16:45-17:00
Valánszki Róbert polgármester úr köszöntője
17:00-18:00
„V. Gurul Ványa” - felvonulás „0” kibocsátású járművekkel
Útvonal: Hősök tere – Árpád utca - Sport utca - Szeghalmi
utca - Bánomkert utca - Szérűskert utca - Körösladányi utca
- Hősök tere
(A beérkezést követően zsíros/margarinos kenyér paprikával, paradicsommal!)
18:30-tól
Nyereménysorsolás a felvonulás regisztrált résztvevői
között és a PM10 részecskeszennyeződésről szóló kiállításon kitöltött totók eredményhirdetése.

Keressük Dévaványa legrégebbi,
működőképes és
egyedi készítésű kerékpárját
Idén is megrendezésre kerül az Európai Autómentes Nap
Dévaványán 2014. szeptember 19-én, pénteken, melyre ismét
várjuk a veterán és egyedi készítésű kerékpárral rendelkező
tulajdonosokat a református templom előtti főtérre.
Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő vagy
egyedi készítésű kerékpárral, jöjjön, mutassa meg az érdeklődőknek és vegyen részt az 5. alakalommal megrendezésre
kerülő „Gurul Ványa” felvonuláson is.
A legrégebbi és a legötletesebb biciklik tulajdonosait apró
ajándékkal jutalmazzuk, és egy elismerő oklevelet is kapnak.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze előre, hogy a kerékpárról szóló információkat (gyártás éve, típusa, tulajdonos neve)
előre ki tudjuk nyomtatni!
további információ:
Dékányné Szalai Katalintól a Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány irodájában, Hősök tere 1., 1.sz. iroda (volt polgármesteri iroda), vagy a 66/483-100 telefonszám 129-es
mellékén vagy a kozalapítvanydevavanya@gmail.com e-mail
címen.

Tájékoztatás
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány tájékoztatja
Önöket, hogy 2014. július 14-től megváltozik a telefonos
elérhetősége. A jelzett időponttól kezdve a 483-100/129
melléken tudnak hívni bennünket.
Megértésüket köszönjük: Dékányné Szalai Katalin, Elek
Mária közalapítvány munkatársai

Az egészségkárosító szálló por
csökkentésének lehetőségei
A Levegő Munkacsoport időszaki kiállítása
Dévaványán, a József Attila Művelődési Házban
A kiállítás szervezője a Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány
- Mi is Az A PM10?
- Miért veszéLyes?
- HogyAn csöKKentHető?
Erre ad választ ez a kiállítás, amelyre szeretettel várjuk.
A kiállítás szeptember 8-tól 13-ig látogatható.
nyitva: 8-tól 12 óráig
cím: Dévaványa, gyöngy u. 6.
A kiállítás megtekintése után a látogatóknak lehetőségük
lesz egy, a látottakkal kapcsolatos tesztet kitölteni. A
helyes válaszadók közül a szeptember 19-én megrendezésre kerülő európai Autómentes napon jutalmat
sorsolunk ki.
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Iskolai közösségi szolgálat a
Margaréta Idősek Otthonában
2012. szeptember 1-jével lépett hatályba a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet, mely kimondja, hogy a 9-11. évfolyamos tanulók
részére, 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák esetében feltételül szabja a közösségi szolgálat teljesítését és igazolását.
A törvényi szabályozás életbe lépésével egyidejűleg a Szeghalom
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
egységeiben így a dévaványai Margaréta Idősek Otthonában is
lehetőség nyílt az iskolai közösségi szolgálat 50 órás idejének
letöltésére.
Intézményükben közösségi szolgálat keretei között a szociális és
jótékonysági, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
területen folytatható tevékenység.
Intézményünk célja, hogy hozzájáruljunk a tanköteles fiatalok
személyiség fejlődéséhez, képességeinek és készségeinek fejlesztéséhez, kibontakoztatásához. Hozzásegíteni a fiatalokat az
idős, betegséggel élő emberek iránti szociális érzékenységet
segítő magatartás kialakításához.
Hosszú távú célunk a fiatalok feltétel nélküli pozitív viszonyulása és elfogadása a környezetükben élő idős emberekkel
szemben. A fiatalok nyitottá váljanak a környezetükben lévő emberi kapcsolatokra, ezáltal képes legyen kialakítani és fenntartani
az egyensúlyt az egyéni harmonikus élet megvalósítása során.
Intézményünket sok fiatal kereste fel az elmúlt időszakban és
teljesítette a közösségi szolgálatot. Nagy örömünkre szolgál és
szolgált, hogy az idősek otthonát választották, mivel jókedvet,
fiatalos lendületet hoztak az idősek életébe, a közös kézműves
foglalkozások, tornák, beszélgetések, kártya partik és egyéb
tevékenységek során.
Ezen pár sorral szeretnénk az intézmény nevében megköszönni
a szülőknek és a gyermekeknek, hogy intézményünket választották.
Remélni merjük, hogy jól érezték és érzik magukat nálunk, mi
nagyon nagy örömmel és szeretettel fogadjuk őket, és örülünk a
közreműködésüknek.
Reméljük a megszerzett élmények, tapasztalatok segítik a
jövőben a mindennapi élet során a fiatalok pozitív cselekvését,
tevékenységét.
Tisztelettel: Nyuzó Marietta

Felhívás rajzpályázatra
Az Európai Autómentes Nap keretén belül rajzversenyt
hirdetünk. „A mi utcánk, a mi jövőnk!” témájú alkotásokat
2014. szeptember 15-ig várjuk a Dévaványa
Felemelkedéséért Közalapítvány irodájába. A rajzok kiállításra kerülnek 2014. szeptember 19-én, a városi Autómentes Napon. A díjazásról sem feledkezünk meg, három
kategóriában – óvodás, iskolás 1-4. o. és 5-8. o. – az első
három helyezettet jutalomban részesítjük.
Rajzold le milyen az ideális utca, vagy tér, ahol élni szeretnél, milyen környezetbarát közlekedést választanál, mit
teszel a saját és a környezeted egészségének megóvása
érdekében.
A rajzok hátoldalán szerepeljen neved, osztályod, iskolád
neve, illetve óvodásoknak az óvoda címe.

Nyugdíjas Klub hírei
Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület július 5-én
megtartotta közös baráti találkozóját Körösladányból és
Szeghalomból meghívott nyugdíjas társainkkal. Megtisztelt
bennünket Szrenka Pálné a Békés Megyei Nyugdíjas
Egyesületek elnöke, Valánszki Róbert polgármester és kedves
párja, Novák Imre alpolgármester és kedves felesége, Kanó
József, Nyúzó Marietta, Földi Imre és Kiss Károly
képviselők, valamint Murányi Magdolna, a múzeum
vezetője. Vasas Imre az egyesület elnöke köszöntötte a
meghívott vendégeket és ezután elkezdődött a műsor, melyet
Szeghalom képviseletében Tóthné Terike egy szép verssel indított el. Ezt követően kis kabaré műsor következett és végül
az Őszikék Népdalkör műsora zárta a rendezvényt. Köszönjük Váradi Károlynak és a konyha összes dolgozójánaka
finom ebédet. Köszönjük az Áfésznek és mindenkinek a felajánlott tombola tárgyakat! Köszönettel tartozunk Petneházi
Gézának, aki a jó kedvről gondoskodott!

Kirándulás
A nyugDíjAs egyesület buszos KiránDulást
szervez Augusztus 23-árA, bereKFürDőbe.
jelentKezni lehet vAsAs imrénél. minDenKit
szeretettel várunK!

Öregfiúk foci

Körösladány szemszögéből
Hagyományainkhoz híven megrendeztük a két szomszédvár
öregfiúk mérkőzését, melyet lázas előkészületek előztek meg
mindkét részről. A mérleg nyelve szerint esélyesebb volt a hazai
csapat, amely már az utóbbi 4 mérkőzést „behúzta”. A kérdés
után kiderült, a ványai csapat jól erősített, és okos játékkal sikerült a labdát többet birtokolni. A ladányi csapat egyébként a
következő összeálításban lépett pályára: Körösladány – Vandra
Sándor, Nagy Bálint, Keresztesi Gyula, ifj. Földi István,
Horváth Imre, Barna Ferenc, Tóth Sándor, Szántó Lajos, Szántó
László, Szabados Zoltán és Varró Károly. A vendégek nagyon
megszervezték a védelmüket, így az erőtlen hazai támadások
nem végződtek góllal. A hazai középpályások nem nagyon
tudták ziccerbe hozni a 3 támadót, ugyanakkor nem érkeztek
vissza, így az ellenfél könnyen tudott gólhelyzeteket kialakítani.
Az első félidő hajráját is a vendégek veszélyeztették jobban,
sorra rugták a szögleteket, de eredménytelenül.A folytatásban
a vendégek megszerezték a vezetést, szabadrúgást küldtek a kapura, ami a kapusunkról kivágódott, és az üresen hagyott
Szlovák Zsolt berúgta a hosszúba. Nemsokára ismét betaláltak,
a vendégek jól ugratták ki Varjú Árpádot, aki a hosszúba lőtte a
másodikat. Támadtak a helyiek rendületlenül, beszorították az
ellenfelet, de mindig akadt egy láb, amelyik kirúgta a játékszert.
Azután, ahogy lenni szokott, jött a harmadik, a pontatlan kapus
kirúgást az ellenfél megszerezte a kaputól 20 méterre. Átjátszotta a bal oldalon üresen lévő Tóth Istvánnak, aki higgadtan
a megdermedt kapus mellett a rövidbe tekerte a labdát. A
mérkőzést jó hangulatú baráti beszélgetés követte, ebéddel egybekötve. Így lett vége a 21. mérkőzésnek a Vén Márkus
vendéglőben. „Ősszel találkozunk”! Ez már sporttörténelem.
Vandra Sándor Körösladány, szervező
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Köszönetnyilvánítás
„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
Mondrucz István temetésére eljöttek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
"Drága szíved többé már nem dobog,
Emléked bennünk örökké élni fog,
Itt hagytál mindent, amiért oly sokat küzdöttél.
Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél.
Nehéz az életünk,így élni nélküled,
Fájó szívvel siratunk Tégedet."

Anyakönyvi hírek
Születések:
Bere István és Patkós rózsa lánya
Boglárka, Székács zoltán és Nagy
Anna fia Dominik, Miklovicz László
és giricz Anita lánya jázmin
Halálesetek:
Özv. győrfi Sándorné Kisari julianna 1936, váradi
györgy 1940, Mondrucz István 1930, Marton jánosné
1942

Újszülött

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik
Váradi György temetésén megjelentek. Sírjára koszorút, virágot helyeztek, és elbúcsúztak tőle, elkísérve utolsó útjára.
részvételükkel fájdalmunkban velünk voltak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik Özv.
Győrfi Sándorné Kisari Julianna temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek és elbúcsúztak tőle,
elkísérve utolsó útjára. részvétükkel fájdalmunkban velünk
voltak.
A gyászoló család
Igaz, hogy most ti, engem temettek.
Én azért most is, itt vagyok veletek!
Nem látom síró szemeitek,
hulló könnyeitek.
Higgyétek el,
nekem sem könnyebb!
Nem láthatom csillogó szemetek,
Mint mikor még itt voltam veletek.
Nem érezhetem kezetek melegét,

Mint beteg ágyamnál, mikor még,
Foghattuk egymás kezét. Nehéz. Nehéz a kezem - leteszem.
Nehéz a szemem - lecsukom.
Megyek az úton, de ne sirassatok.
Földi életemből csak ennyi jutott.
Isten, minden embernek kimérte,
Kinek hol a kezdete, és hol a vége.
/Kardos Győző/

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik Marton
Jánosné Farmasi Emília temetésére eljöttek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

Megemlékezés
"Csak az idő múlik,
feledni nem lehet.
Szívünkben örök a fájdalom
és a szeretet."

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk
Édesanyánkra, Hajdú Lajosné Szarka Erzsébetre
halálának 5. évfordulóján és Édesapánkra, Hajdú
Lajosra halálának 4. évfordulóján.
Szerető családjuk

2014.06.30-áN SzüLETETT
BErE BogLárKA.
ÉDESANyjA PATKóS rózSA,
ÉDESAPjA BErE ISTváN.
grATuLáLuNK!

Szép korú
Erdős Károlyné Szalai Erzsébet 1924.07.01-jén született
Dévaványán, második gyermekként, fiú testvére után. Szülei
mezőgazdaságban dolgoztak, abból éltek. A hat elemi és
három gazdasági iskola befejezése után Erzsike néni is ezt
az utat folytatta 22 éves koráig. Ekkor férjhez ment, de első
férjét korán elveszítette. Két lánya született a házasságából,
Erzsébet Kanadában él, Ilona Budapesten. Két unoka és négy
dédunoka büszke nagymamája. Lányát többször látogatta
már meg Kanadában, de minden családtagjával szoros kapcsolatot ápol. Második házasságából egy fiú gyermeke
született, akivel jelenleg is együtt él. Húsz éve özvegy, de
nem magányos. Tagja volt a helyi nyugdíjas klubnak, szomszédjaival is szívesen beszélgetett, egészen addig, míg
betegségéből kifolyólag már nem tudott bátran közlekedni.
Heti két alkalommal házi gondozó segíti teendői
elvégzésében. Szabadidejében mindig sokat olvasott, de a
mai napig is szeret olvasni. Kívánunk Neki jó egészséget,
örömteli éveket, sok boldogságot!

Köszönet...
KÖSzÖNjüK MINDAzoKNAK, AKIK A XIv. DÉvAváNyAI vároSNAPoKrA SzóLó MEgHÍváSuNKAT ELFogADTáK ÉS rÉSzESEI LETTEK A
ProgrAMoKNAK,TováBBá AzoKNAK A TISzTELT
LAKoSoKNAK AKIK BárMILyEN ForMáBAN
SEgÍTSÉgET NyÚjToTTAK A rENDEzvÉNyEK SIKErES LEBoNyoLÍTáSáHoz. várunk mindenkit szeretettel a következő évben is, illetve a soron következő
eseményekre!
DÁMK Műv.Ház

Dévaványai Hírlap - 11. oldal

labdarúgás
Nem sokat tétlenkedett a ványai csapat,
szinte egy hét pihenő után, máris
munkához látott az új megye I. -es szezonra. Tagai Attila edző egy - két
ráhangoló edzés után, heti 4 edzéssel és
2 tesztmérkőzéssel hozná formába a
csapatot. Ami kell is, ha a ványai alakulat
meg szeretné vetni a lábát huzamosabb ideig
az első osztályban. Történt néhány kisebb változás is a csapatban.
Amit korában már említettünk, hogy Bereczki Árpád felhagy az
aktív játékkal. Sajnos van egy másik távozó is a csapatban, mégpedig Somogyi Tamás személyében, aki Budapesten talált
munkát, és ott is szeretné folytatni labdarugó tevékenységét. Jó
hír viszont, hogy Panyik Flórián és Juhász Dániel ismét ványai
címeres mezt ölt magára. Előbbi Budapestről, utóbbi pedig Kaposvárról érkezik vissza nevelő egyesületéhez. Az új őszi szezon
augusztus 9-én kezdődik, és november 15-ig fog tartani, ha az
időjárás engedi, akkor lesz két előre hozott mérkőzés a tavaszi
szezonból.
tervezett és lejátszott edzőmérkőzések:
Szarvas - Dévaványa 3-3
Dévaványa – Csárdaszállás 5-0
Dévaványa – Szabadkígyós 4-2
Dévaványa – Gyomaendrőd ( júl 26. 18 óra előtte ifi 16 óra)
Dévaványa – Kisújszállás ( júl 30. 18 óra)
Békés – Dévaványa ( aug 2. 18 óra előtte ifi 16 óra)
Minden labdarúgás kedvelőt várunk az új szezonban mind a
hazai, mind az idegenbeli mérkőzésekre, bízva a sikeres szereplésben. Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról,
látogasson el az alábbi honlapra: www.devavanyase.gportal.hu
A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkormányzat, Harmadik

sakk
oRszáGos amatőR
DIáKolImPIa
BUDaPEst
Feke Nándor első országos
döntőjén kilenc játszmából
négy győzelmet szerzett . A
huszonhét fős mezőnyben ezzel a teljesítményével a tizenkilencedik helyen végzett
.
oRszáGos KoRCsoPoRtos
BaJnoKsáG , BalatonlEllE
Egyesületünket Fekete Ágnes képviselte a
16 éven aluli lányok közt. Gyengébb
kezdés után - 3 mérkőzésből 1 pont - az
utolsó előtti fordulóra sikerült a harmadik
helyre felkapaszkodnia. Az utolsó fordulóban a második helyezett ellen játszott,
és győzelem esetén helyet cseréltek volna.
Sajnos a játszma döntetlen lett, így nem
sikerült kijutni a dél-afrikai világbajnokságra / a bajnok választhatott, hogy melyik
világversenyen szeretne indulni /.
Végeredmény :
1. Árvai Eszter /Tapolca/ 6,5
/ Európa Bajnokság - Grúzia /
2. Werner Anna /Decs/ 5,5
/Világbajnokság - Dél-Afrika/
3. Kassay Lilla /Miskolc/
5.5

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 Zsigmond, Kiss Endre, Barna
Sándor, Zsila Ferenc, Kisari Tibor, Gyebnár Mihály, Furka Zsolt,
Tóth Sándor, Vasvári László, Fehér Mihály
Elkészült a megye első osztály őszi sorsolása, ami a következő:
2014 / 2015 megyei I. osztály Dévaványai sE őszi sorsolása
Dátum
mérkőző csapatok
Kezdés
nap
1. 2014.08.09.
2. 2014.08.16.
3. 2014.08.23.
4. 2014.08.30.
5. 2014.09.06.
6. 2014.09.13.
7. 2014.09.21.
8. 2014.09.27.
9. 2014.10.04.
10. 2014.10.11.
11. 2014.10.18.
12. 2014.10.25.
13. 2014.11.01.
14. 2014.11.08.
15. 2014.11.15.

Ifi
Dévaványai SE– Csabacsűd SE
15:00
Nagyszénás SE – Dévaványai SE
15:00
Dévaványai SE – Rákóczi Vasas SE 15:00
Dévaványai SE – Kondorosi TE
15:00
Mezőhegyesi SE – Dévaványai SE
14:30
Dévaványai SE – Tótkomlósi TC
14:30
Méhkeréki SE – Dévaványai SE
14:00
Dévaványai SE - Jamina SE
14:00
Szarvasi FC – Dévaványai SE
13:00
Dévaványai SE – Mezőkovácsházi TE 13:00
Gyomaendrődi FC – Dévaványai SE 12:30
Dévaványai SE – Füzesgyarmati SK 12:30
Szabadkígyósi SZSC – Dévaványai SE 11:30
Dévaványai SE – Szeghalmi FC
11:30
Körösladány MSK – Dévaványai SE 11:00

4. Fekete Ágnes /Dévaványa/
5
5. Szuhai Beáta Barbara /Edelény/ 4,5
6 . Pásztor Flóra Katinka /HÜSI/
4
7 . Járay Csenge /HÜSI/
2.5
8. Koltai Anna /Tapolca/
1.5
9. Vanczák Virág /Miskolc/
1
XIII. RaPCsáK anDRás EmlÉKVERsEny , HÓDmEzőVásáRHEly
A 108 tagú mezőnyben a magyarok mellet
tmég román játékosok szerepeltek. A
versenyt veretlenül az MLTC nemzetközi
mestere
Izsák
Gyula
nyerte
megérdemelten. Nekem a második helyet
sikerült megszerezni nagy izgalmak után.
Végeredmény :
1.Izsák Gyula /MLTC/
8
2. Fekete Albert /Dévaványa/
7
3. Szalai Kornél /Makói SVSE/
7
4. Tatár kis Szabolcs /Pénzügyőr/
7
5. Csimadia László /Maróczy SE Szeged/
7
6 . Kakuk Sándor /Orosháza/
7
7 . Tamássy Zoltán /Szigetszentmiklós/
7
8. Restás Péter /Makói SVSE/
6,5
9. Szász János /Dévaványa/
6
64. Fekete Ágnes /Dévaványa/
4
aRnÓtH sánDoR EmlÉKVERsEny, PÜsPÖKlaDány
Magyar, svéd és szlovák játékosok alkot-
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Felnőtt
17:00 szombat
17:00 szombat
17:00 szombat
17:00 szombat
16:30 szombat
16:30 szombat
16:00 vasárnap
16:00 szombat
15:00 szombat
15:00 szombat
14:30 szombat
14:30 szombat
13:30 szombat
13:30 szombat
13:00 szombat

Adamecz István
ták a 49 tagú mezőnyt. Szakosztályunkat
Fekete Ágnes képviselte. Kilenc forduló
alatt szerzett négy pontjával az elvárását
/3,15 pont / túlteljesítette, így nemzetközi
értékszámát harmincnéggyel növelte.
III. stRanD KUPa,
mEzőBERÉny
A tizennégy fős mezőnyben az Orosházi
SE ifjú játékosa Kunos Zoltán diadalmaskodott.
Végeredmény :
1. Kunos Zoltán / Orosháza /
6,5
2. ifj. Horváth Antal /Orosháza/
5,5
3. Fekete Albert /Dévaványa/
5
4. Tamási Zoltán /Orosháza/
4,5
5. Ábrahám Lajos /Röszke/
4
6. Nagy Róbert /Mezőberény/
4
Fekete Albert

Gyomán,
a Fő út

188. sz. alatt

üzlethelység kiadó!

Érd: 06-66/386-937

Birkapörköltfőző-verseny
az Autós csárdában

Helyszín: AutóscsárdA, dévAványA, sport u. 1.
Időpont: 2014. Augusztus 16. (szombAt) de 10 órA
Nevezési díj:
Nagy csapat: 21.000.-Ft, amely tartalmaz 10 kg birkahúst, 1 tálca sört (24
db), 2 liter üdítőt, 2 kg kenyeret, főtt burgonyát, evőeszközöket, valamint a helyet.
A fűszerekről és a tüzelő anyagról a csapat saját maga gondoskodik.
Kis csapat: 10.500.-Ft, mely tartalmaz 5 kg birkahúst, 12 doboz sört, 1 liter üdítőt, 1 kg
kenyeret, főtt burgonyát, evőeszközöket, valamint a helyet.
A fűszerekről és a tüzelő anyagról a csapat saját maga gondoskodik.
Az első öt helyezett csapat díjazásban részesül, melyről 3 tagú zsűri dönt.
Az első helyezett csapat visszanyeri a nevezési díj összegét.

Nevezés személyesen Bere Ferencnél, az Autóscsárdában, vagy telefonon, a 06-30/ 434-7370-es számon.

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 11. (hétfő)
Ízelítő a programokból:kézműves foglalkozás, ugrálóvár, eszem-iszom, dínom - dánom,
zene-tánc hajnalig
Étel vásárlási lehetőség: sültkolbásszal, birkapörkölttel, valamint hűtött italokkal várjuk kedves vendégeinket
az est folyamánkisorsolásra kerül egy élő birka.
programokról tájékoztatás szórólapokon és óriásplakáton!

Sztárvendég: Fekete Pákó, aki

egész nap

szórakoztatja az odalátogató vendégeket.

Ház eladó!
Rákóczi u. 7.
szám alatt

érd:

Dévaványán
őrhalomban 13 hektár
szántó eladó!
érdeklődni:
06-30/314-9970
TüzIfA fűrészeléséT,
TrAkToros szAlAgfűrésszel, vAlAmINT
fűkAszálásT vállAlok.

06-30/3256-054

tel: 06-30/283-1989
Jakus János egyéni vállalkozó

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

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

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
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InGAtLAnKöZvEtítés - hItELüGYIntéZés

Lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉDTŐL A HITELIG!
HITELKÖZVETÍTÉS BÁRMILYEN LAKÁS CÉLRA ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA. 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 JELENTŐS 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.
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 szobás, központi fűtéses, teljes komfortos téglaház, a Körösladányi út közepén
4 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.
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

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!

"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. augusztus 8. (péntek) 1700 óra,
tel.: 06-30/205-3164, 06-30/823-3269
www.soforsuli.hu

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
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

FIGYELEm!

LApZártA
2014. AuGusZtus 25., 16 órA!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba digitális foRmában a határidő betartásával! Csak az augusztus 25-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő
lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
következő szám megjelenése: szeptembeR 5.
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)485040. e-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu. felelős
szerkesztő: burainé
murányi magdolna. felelős kiadó: valánszki Róbert polgármester. megjelenik: havonta. készült: kovács zsolt
06-30/516-1667. kiadványszerkesztés: dámk bereczki imre
Helytörténeti gyűjtemény. kiadványszerkesztő: kis anikó
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