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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2019. szeptember 10. napján rend-

kívüli ülést tartott.
Első napirendi pontban név szerinti szavazással úgy dön-

tött a képviselő-testület, hogy a „Kerékpárforgalmi hálózat 
bővítése Dévaványán” eredménytelennek nyilvánítja, mivel 
a rendelkezésére álló nettó 255.485.900,- Ft anyagi fedezet 
összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.

Második napirendi pont keretében úgy döntöttek, hogy 
100 darab 90 x 60 cm-es méretű címeres magyar zászlóval 
támogatják Székelykeresztúr Város Önkormányzatának 
„Ezer magyar zászlót Székelykeresztúrnak” elnevezésű kez-
deményezését.

A képviselő-testület 2019. szeptember 26. napján meg-
tartotta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a 
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések 
elfogadását követően első napirendként került elfogadásra 
a Dévaványai Települési Értéktár által elvégzett éves mun-
káról szóló tájékoztató.

Második napirendben az AGRICOLA Dévaványa Kft . 
által működtetett helyi termelői piac tevékenységéről szóló 
beszámoló került elfogadásra.

Harmadik napirend keretében módosították az Önkor-
mányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Negyedik napirendi pont keretében az önkormányzat 
gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztatót 
vitatták meg.

Ötödik napirend keretében módosították a lakások és he-
lyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletet.

Hatodik napirendi pont keretében döntöttek arról, hogy 
csatlakozni kívánnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

Hetedik napirendi pontban az általános iskolai körzetha-
tár véleményezése történt meg. 

Nyolcadik napirendben döntöttek a Vakok és Gyengénlá-
tók Békés Megyei Egyesülete támogatás felhasználási mód-
jának módosítási kérelméről 

Kilencedik napirend keretében döntöttek a TOP-2.1.1-
16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős terület funk-
cióbővítő rehabilitálása” elnevezésű pályázat lebonyolításá-
hoz szükséges önerőről.

Tizedik napi rendi pontban döntést hoztak az „Ajánlat-
tétel az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat 
keretében felújítandó 3. és 4. sz. lakás kivitelezésére” elne-
vezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatását ál-
lapítottak meg, 1 esetben, mindösszesen 250.000,- Ft ösz-
szegben.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2019. október 31. 
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a kö-
vetkezők:

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe 
adásának és a telep működésének tapasztalatairól.

2. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel 
és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról.

3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázatot kiíró szerv megnevezése: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát ké-

pező ingatlan ellenérték fejében történő hasznosítása egyfordulós 
pályázati úton.

Pályázat tárgya: a Dévaványa, Kisújszállás u. 01634/13 hrsz-ú 
ingatlanon 443,26 m2 hasznos alapterületű üzemcsarnok mű-
szakilag szakaszolható egységenként vagy egész épület bérbeadá-
sa ipari termelő tevékenység céljából. 

Ajánlat benyújtásának határideje: 2019. október 22. 10 óra
Helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. sz. épület 

3. számú irodája.
Módja: Személyesen vagy postai úton.
Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség lejára-

tának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az 
eredményhirdetéstől számított 60 napig tart. 

Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását 
biztosíték adásához köti, melynek összege összesen 2 havi bér-
leti díjnak megfelelő összeg, azaz bruttó 394.058 Ft. A biztosíték 
összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzata K&H 
Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájá-
ra kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig. 

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szer-
ződés megkötésére jogosult pályázó – a bérleti szerződés meg-

kötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.
Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére 

az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, 
míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egyidőben 1 havi 
bérleti díjnak megfelelő összeg (197.029,- Ft) a bérleti díjba, míg 
1 haví bérleti díjnak megfelelő összeg (197.029,- Ft) a kaukcióba 
beszámításra kerül.  

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. számú épület

3. számú irodájában Feke László műszaki irodavezetőtől illetve a 
06/66/483-100 vagy a 06/30/619-0153 telefonszámon.

Részletes pályázati kiírás átvehető dokumentáció formájában 
a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. sz. épület 3. sz. 
irodájában 2019. október 10-től.

Az ellenérték fejében bérbeadni kívánt ingatlan adatai: 

ingatlan 
hrsz-a

Üzemcsarnok 
nagysága m2

induló
bérbeadási ára

01634/13
443,26 m2 + 

kiszolgáló út és 
parkoló

350,- Ft/m2/hó + Áfa
(épületre vetítve) 
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BARNAMEZŐ 

Hosszú, de sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően 2019. szeptember 16-án aláírásra került az a 
kivitelezési szerződés melynek eredményeként végre 
megkezdődhet városunk új központi épületének épí-
tése. Az elnyert 498 millió forintot meghaladó Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program által fi nanszí-
rozott állami támogatásnak köszönhetően a volt KTSZ 
területén egy többfunkciós központi épület létesül, 
mely nem csak egy új önkormányzati hivatalnak ad 
majd helyet, hanem a járási hivatal kirendeltségének 
átköltöztetésével egy komplex integrált igazgatási köz-
pont jöhet létre. Ezen túlmenően az épület irodáiba 
civil szervezetek, alapítványok, önkormányzati intéz-
mények is beköltöznek majd. Az épület 3 szintes lesz: 
az alsó szinten történik az önkormányzati hivatal és a 
járási hivatal ügyfélfogadása, az első emeleten lesz ta-
lálható a többi önkormányzati iroda, míg a tetőtérben 
kapnak helyet a más szervezetek számára kialakított 
irodák és a tanácstermek. Az épület teljesen akadály-
mentesített lesz, a szintek közötti közlekedést lift  se-
gíti. A munkaterület átadása megtörtént, a vállalkozó 

hamarosan a területre fel is vonul, hogy a terület ren-
dezéséhez és az épület alapozásához hozzákezdjenek. 

 
ÓVODA TETŐFELÚJÍTÁSOK

A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 
pályázati felhíváson idén ismét jól sikerült szerepel-
nünk: 30 millió forint támogatást sikerült nyernünk 
az Eötvös, Hajós és Könyves Kálmán utcai óvodák te-
tőszerkezetének felújítására. A támogatás segítségével 
régi probléma oldódhat meg, hiszen a beázások sok-
szor jelentkeznek. Az épületek külső hőszigetelése és 
nyílászáróinak cseréje 2013-ban valósult meg, de an-
nak nem képezte részét a tető felújítása, illetve most 
ezt a problémát is orvosolhatjuk. A pályázat megva-
lósításának határideje 2020. december 31., a fi zikai 
munkálatokat azonban igyekszünk a nyári időszakra 
időzíteni.

Valánszki Róbert,
polgármester

Polgármesteri tájékoztató

A Dévaványai Rendőrőrsön, 5510 Dévaványa, Árpád 
utca 5. szám alatt, az Őrsparancsnok, valamint a Körzeti 
Megbízottak, minden hónapban fogadóórát tartanak, az 
alábbiak szerint: 

 Koma Tamás r. hadnagy mb. őrsparancsnok:
minden hónap 1. hét hétfő 8 óra.

Kertmegi Zoltán c.r.zls. 1. szamú KMB körzet:
minden hónap 1. hét hétfő 10 óra.

Hajdu Sándor c.r ft zls. 2. szamú KMB körzet:
minden hónap 2. hét hétfő 11 óra.

Micskei Mihály c.r.ft zls. 3. szamú KMB körzet:
minden hónap 3. hét hétfő 11 óra.

További elérhetőségek: 
Hivatali munkaidőben elérhető telefonszám:

06/66-483-477.

Éjjel - Nappal elérhető telefonszámok:
112-es segélyhívó és a107, illetve a +36/30-633-7220 

E-mail cím: szarvas.rk@bekes.police.hu
 

Tisztelettel:
Koma Tamás r. hdgy.

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
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FELHÍVÁS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete ki-

írta az BURSA HUNGARICA „A” és „B” típusú Felsőok-
tatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot 2020. évre.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltétele 
(2 tanulmányi félévre pályázható):

Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Ön-
kormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben hall-
gatói jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alap-
képzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében fel-
sőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első fél-
évére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallga-
tók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intéz-
ményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj 
folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második 
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszony-
nyal rendelkezzen.

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltétele 
(6 tanulmányi félévre pályázható):

Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Ön-
kormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fi atalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások;

vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 

intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
mény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 

A Bizottság ösztöndíjat annak a pályázónak állapíthat 
meg, ahol a pályázó lakóhelye szerinti lakásban, közös 
háztartásban élőknek a pályázat benyújtását megelőző, 
egy főre eső havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg 
(57.000,- Ft).

A pályázati kiírás és a bírálati szabályzat a
devavanya.hu oldalon elérhető. A pályázat beadási határ-
ideje: 2019. november 5.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pá-
lyázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően 
tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: htt-
ps://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx). A személyes és 
pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot ki-
nyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál (12-es 
helyiségben az igazgatási és szervezési iroda) kell benyúj-
taniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Pályázati melléklet:
• kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázati űrlap
• a pályázat benyújtását megelőző havi, az egy háztartás-

ban élők mindegyike jövedelmének igazolása
• hallgatói jogviszony igazolása („A” típus esetén).

Bővebb információért keresse a www.devavanya.hu 
weboldalt, illetve Dévaványa Város Önkormányzat igazga-
tási és szervezési irodáját (12-es iroda).

TISZTELT SZÜLŐK!

Az DÁMK óvodai intézményének központi
székhelye elköltözött. Az új elérhetőség:

5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17.
Gólyahír Bölcsőde

A 2019/2020-as nevelési évtől a fenti címen
várom a kedves szülőket.

Tisztelettel: Bakó Bernadett 
intézményvezető

FELHÍVÁS!
Tisztelt lakostársak! 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire 
2019. október 22-én kedden, 17 órakor emlékezünk 
meg a ,,Forradalom lángja” emlékműnél. A műsort a
GYSZC Dévaványai Tagiskolájának diákjai adják. 
Részletes programról a DÁMK facebook és hiva-
talos weboldalán tájékozódhatnak majd, vagy a 06-
66/483-051-es telefonszámon. A megemlékezésen 
való részvételre  kérjük, minél több lakostársat meg-
nyerni szíveskedjenek!

KÖZLEMÉNY
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
ÜGYFÉLFOGADÁS REND

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

ÜGYFÉLFOGADÁS REND: 

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. a Polgármesteri Hivatal 
épületében.

Ügyfélfogadási idő: 
2019. október 2., 16., 30. - Szerda 8:00-14:00.
2019. november 6., 20. - Szerda 8:00-14:00.
2019. december 4., 18. - Szerda 8:00-14:00.

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhető-
ségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: +36/66/447-150.
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft .hu

Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 
4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00, csütörtök: 7:00-19:00)

A központi ügyfélszolgálat az alábbi napokon zárva tart:

2019. október 23.,

2019. november  1.,

2019. december 24-27., 

2019. december 31., 2020. január 1.

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a
www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Zrt.

1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
2. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulaj-

donát képező ingatlan értékesítése
3. Pályázat tárgya: A Dévaványa, Th ököly Imre u. 50. 

szám alatti ingatlan értékesítése.
4. Ajánlat benyújtásának határideje: 
    2019. október 24. 10 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 1.

 épület 12. számú irodája
módja: személyesen vagy postai úton

5. Az ajánlati kötöttség időtartama: 
 Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattéte-

li határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetés-
től számított 60 napig tart.

6. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
 Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 1. épü-

let 12. számú irodájában Ficere Gabriella igazgatási
ügyintézőtől.

7. Részletes pályázati kiírás átvehető: díjmentesen, do-
kumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 1. épület 12. számú irodájában aján-
lattételi határidőig ügyfélfogadási időben.

DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ünnepi hulladék-
szállítások az alábbiak szerint lesznek megtartva:

2019. október 23-a (szerdai nap helyett)
október 24. (csütörtök)

2019. november 1-e 
(pénteki nap, nem érinti a települést)

Zöldhulladék gyűjtés:

I-II. körzet: október 17. november 6., 28.

III-IV. körzet: október 18. november 7., 28.

Szelektív gyűjtés:
Október 30. november 13., 27.

Lomtalanítás:
I-II. körzet 2019. november 9.  6:00 órától
III-IV. körzet 2019. november 16. 6:00 órától

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton)

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig naponta: 7:00-15:00 között és minden 

hónap első szombati napján: 8:00-12:00 között.
Telefonszám: 06-30/163-2639.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 

ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
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Az internetes vásárlásról 
tájékoztatták a diákokat 

Gyomaendrődön
Az internetes vásárlás szabálya-

iról, esetleges veszélyeiről szóló 
konferenciát szerveztek a Gyoma-
endrődi járásban működő három 
középiskola mintegy kétszáz 11-
12. évfolyamos tanulója számára. A 

Kállai Ferenc Kulturális Központ-
ban megrendezett konferencián 
dr. Pacsika György járási hivatal-
vezető köszöntötte a résztvevőket, 
majd Deák Ramóna járási diák-hi-
vatalvezető az internetes vásárlás 
előnyeit és hátrányait foglalta össze 
kortársai számára. Dr. Pethő Haj-
nalka Katalin, a Békéscsabai Járási 
Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztá-
lyának vezetője az online vásárlás 
törvényességi hátterét (például: ál-
talános szerződési feltételek meg-
léte és tartalma, példák felsorakoz-
tatása jó és rossz vásárlási felületet 
biztosító oldalakról) ismertette. 
Sebestyénné dr. Kruchió Ilona, a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal fo-
gyasztóvédelmi szakügyintézője 
az internetes vásárlás jogszabályi 
hátteréről tartott tájékoztatót. A 
rendezvény zárásaként dr. Horváth 
György, a Budapesti Békéltető Tes-
tület elnökhelyettese megtörtént 
esetekkel, példákkal szemléltette a 
panaszkezelés lehetőségét.

Újabb képzés indul
Gyomaendrődön

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya Logisz-
tikai és szállítmányozási ügyin-
téző képzést szervezett, amelyre 
mintegy 20 személy jelentkezett. 
Felmérve a munkaerőpiaci igé-
nyeket és a kereslet-kínálat alaku-
lását a járási hivatal folyamatosan 

indít kihelyezett képzéseket, így a 
foglalkoztatási osztályon regiszt-
rált álláskeresők számára nem-
csak Békéscsabán, hanem helyben 
is lehetőség nyílik a tanulásra. A 
„Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző” kurzusra érettségivel 
rendelkező, szállítmányozási terü-
leten elhelyezkedni vágyók jelent-
kezhettek. A nyolc hónapos inten-
zív képzés hétfőtől péntekig tart, és 
az elméleti, valamint a gyakorlati 
ismereteket is elsajátítják a részt-
vevők. A foglalkoztatási osztály az 
ősz folyamán még raktáros, édes-
ipari termékgyártó, illetve alap-
kompetenciákat fejlesztő tanfolya-
mot is szervez.

Tovább egyszerűsödik a 
mozgáskorlátozott parkolási 

igazolvány igénylése
A kormány eltökélt szándéka, 

hogy tovább egyszerűsítse a köz-
igazgatást: az emberek minél keve-
sebb hivatalos ügyet intézzenek, és 
azt minél rövidebb idő alatt tehes-

sék meg. Ennek kapcsán október 
1-jétől, valamint 2020. január 1-jé-
től a kormány tovább egyszerűsíti 
a mozgáskorlátozott személyek 
parkolási igazolvány igénylésével 
kapcsolatos eljárásokat.

Október 1-jétől, ha a kérelemhez 
mellékelt igazolás vagy szakvéle-
mény kimondja, hogy a mozgásá-
ban korlátozott személy állapota 
végleges, akkor az igénylő részére 
– a járási hivatal által – kiállított 
parkolási igazolvány már állandó 
lesz. Eddig öt éves időtartamra 
kaphatott parkolási igazolványt 
valamennyi mozgáskorlátozott 
személy, a jogszabály módosítással 
azonban a jogalkotó levette ezt a 
fölöslegesen ismétlődő ügyintézési 
terhet a mozgáskorlátozottak vál-
láról.

2020. január 1-jétől a meghatá-
rozott időszakra érvényes – tehát 
nem végleges –mozgáskorlátozott 
parkolási igazolvánnyal rendelke-
ző ügyfelek adminisztrációs kö-
telezettséget is enyhíti a kormány. 
A közelmúltban elfogadott jogsza-
bály-módosítás értelmében a járá-
si hivatal a parkolókártya lejárata 
előtt 90 nappal köteles értesíteni 
az ügyfelet, így csökken az esélye 
annak, hogy lejárt parkolási iga-
zolványt használjanak.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A só útján jártunk

33 hetedikes gyermek és 3 kísérő tanáruk a tanévet máris 
kirándulással kezdte. A „Határtalanul” program keretében 
4 napot Erdélyben tölthettünk. A program alatt rengeteg 
élménnyel és tudással lettünk gazdagabbak. Nagy tudású 
idegenvezetőnknek Nemes Árpádnak ezúttal is köszönjük 
a munkáját, türelmét.

A csütörtöki korai indulás után első megállónk a Király-
hágó volt, majd Bánff yhunyad és Kolozsvár érintésével a 
tordai sóbányába vezetett az utunk. Székelyszentlélek ven-
dégházaiban voltak a szállásaink. Tiszta, igényes környe-
zettel, fi nom vacsorával vártak minket. 

Másnap a parajdi sóbányát látogattuk meg, ha lehet az 
előző napinál is nagyobb csodálattal néztük monumentali-
tását. Meglátogattuk még a Medve-tavat, Csíksomlyón fel-
másztunk a Kálvárián, a kegytemplomban megsimogattuk 
Szűz Mária szobrát. Korondon a kirakodóvásárban zseb-
pénzt költöttünk.

Szombaton is korán keltünk, hogy ne szalasszuk el a 
Gyilkos-tavat, a Békás-szorost. Farkaslakán megkoszorúz-
tuk Tamási Áron síremlékét. Szejkefürdőn a székely kapuk 
során át meglátogattuk a legnagyobb székelynek nevezett 
Orbán Balázs síremlékét.

A vasárnapi hazaérkezés előtt még megkoszorúztuk Pe-
tőfi  Sándor emlékhelyét Fehéregyházán, amely település 
közelében utoljára látták élve. Segesvár gyönyörű óvárosát 
is megnézhették még azok, akik bírták. Marosvásárhelyen 
is megálltunk még egy röpke pillanatra. Utolsó napunkon 
már többen rosszul érezték magukat egy vírusnak „köszön-
hetően”, de ettől függetlenül minden résztvevő úgy nyilat-
kozott, hogy szívesen részt venne ismét ezen a kirándulá-
son. Köszönjük a lehetőséget, és segítségét mindazoknak, 
akik nélkül ez a kirándulás nem jöhetett volna létre!

Domján-Zima Mária, Tóth Annamária,

Kovács János kísérők

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, 
de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttér-
be szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, 
fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől kapott, élet-
hosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül 
megőrzendő, mesebeli kincseket!” (Magyar Olvasástársa-
ság 2005.)

„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megta-
nul saját lelkében olvasni.” (Bruno Bettelheim)

 2005 óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek Elek 
születésnapján a magyar népmeséket. Ezen a napon minden 
népmesét szerető gyerek és felnőtt megkülönböztetett tisz-
telettel fordul mind a magyar, mind más népek meséi felé. 

Ez egy új ünnep, de annál érdekesebb és izgalmasabb.

Ehhez a kezdeményezéshez az idén is kapcsolódtunk. A 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény adott otthont 
a múzeumbarátok köre szervezésében megrendezésre 
került Népmese napjának.

Szeptember 30-án hétfőn - illetve már egy korábbi alka-
lommal is - délelőtt mesehallgatással, mesevetítéssel, me-
sehősök rajzolásával, bábkészítéssel, zsebkendő mesékkel, 
hamuban sült pogácsával, teával, népi gyermekjátékokkal 
vártuk az óvodásokat. Több mint száz apróság látogatott el 
hozzánk. Csillogó szemmel fi gyelték Váradiné Ilonka néni 
történeteit, régi kedvenc mesehőseinek kalandjait. Giriczné 
Gyányi Marcsika néni A macskacicó c. meséjével, az Ópe-
renciás tengeren túlra röpítette a hallgatóságot.

Délután az iskolásoké, tanítóiké, szülőké, nagyszülőké a 
látogatóké volt a főszerep. Újra megtelt a nagyterem lelkes 
meserajongókkal.

Köszöntőm után Ilonka néni és Marcsi néni mesélt, majd 
sok gyerek olvasta fel, mondta el a kedvenc meséjét. Több 
iskolás csapat vidám mesejelenettel szórakoztatta a résztve-
vőket. Volt „Hétmérföldes” meserajzolás, bábkészítés. 

A szorgalmukat, lelkesedésüket, meseszeretetüket „meg-
koronáztuk”.

Köszönjük a felkészítést a tanító néniknek, tanító bácsi-
nak, a szülőknek!

Üres tarisznyával senki sem térhetett haza. A múzeumba-
rátok köre minden csoportot, osztályt, résztvevőt megven-
dégelt, megajándékozott. Sok- sok mesekönyv, mese matri-
ca, mézeskalács madárka, díszes korona, apró ajándéktárgy 
került kiosztásra.

Délután négy órától a RÓKA RUDI HÁZAT ÉPÍT c. ze-
nés mesejátékkal ajándékoztuk meg a magyar népmesét ün-
neplőket a SZEGEDI MINISZÍNHÁZ előadásában.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 400 körüli látogató jött el 
hozzánk ezeken a „mesés”napokon.

Azt hiszem nagyszerű élmény volt a látogatóknak, közre-
működőknek és a szervezőknek egyaránt. Köszönöm min-
denkinek!   Jövőre is várunk benneteket!   

Köszönjük a fotókat Hajdú Juditnak!
Köszönöm a sok segítséget a múzeumbaráti kör tagjai-

nak, a DÁMK vezetőségének, a múzeum dolgozóinak, a 
támogatóinknak!     

Tóbiás Gáborné, Múzeumbarátok Köre Elnöke

MAGYAR NÉPMESE NAPJA A MÚZEUMBAN
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Miért a ványai középiskola...
tanulói gondolatok a választott szakmákról

gépészet szakmacsoport
Békéscsabán kezdtem, mint karosszéria 

lakatos, de sajnos családi okok miatt haza 
kellett jönnöm. Így választottam a helyi 
középiskola szakmakínálatából a hegesz-
tő szakmát. Két év alatt nagyon megsze-
rettem. Sok pozitív visszajelzést kaptam, 
hogy jó a rálátásom a dolgokra. Családi 

okok miatt kellett hazajönnöm, viszont nem bántam meg, jól 
érzem magam. A gyakorlati oktatóim több dolgot is rám bíznak, 
és meg vannak elégedve velem. Szinte csak jó dolgok történ-
nek, amióta hegesztőként a gyakorlatokon vagyok.

informatika szakmacsoport
Kiskoromban mindig szerettem segíteni 

papámnak a szerelésben, ez által érdekel-
ni kezdett az informatika, most tartok ott, 
hogy a háromévesen még csodált dolgo-
kat már kezdem megérteni. A nővérem 
is ebben a középiskolában tanul, én sem 
akartam messze menni. Jó egy olyan isko-

lában tanulni, ahol nem veszek el, és mindenki ismer minden-
kit. Számomra a webhely készítés egy varázslat, átírok egy szót 
a kódolásnál, és teljesen megváltozik az összkép. A szerelési 
résznél is ugyanezt gondolom. Öröm tölt el látni, hogy minden 
kapcsolódik mindennel.

kereskedelem-marketing szakma-
csoport

Az eladó szakma keresett, könnyen el 
tudok vele helyezkedni. Boltok mindig 
lesznek, így eladók is mindig kellenek. Ez 
az iskola a lakóhelyemen van. Voltam kol-
légista egy másik iskolában, de nem sze-

rettem, és bejárós se akartam lenni, ezért a helyi középiskolába 
jöttem. Amikor erre a pályára esett a választásom, nem gondol-
tam volna, hogy ennyire pörgős lesz. Mindig van mit csinálni, 
még akkor is, ha nem olyan nagy a forgalom. Nagyon gyorsan 
telik az idő és ez a legnagyobb pozitívum számomra, hogy elte-
lik a nap, és hasznos dolgot csinálok, például polcot rendezek, 
árut pakolok, a vevőkkel foglalkozom.

szépészet szakmacsoport
Szerintem nagyon szép szakma a fod-

rász, ha kedvvel csinálod, gyönyörű alko-
tások kerülnek ki a kezed alól. A testvérem 
is ebbe az iskolába járt, ő is fodrásznak ta-
nult, és jó szakember lett belőle. Jelenleg 
Békéscsabán működteti saját vállalkozását. 
Nagyon szeretek szép fonásokat készíteni, 
eddig már sokfélét tanultam, pedig még 
csak 10.-es vagyok.

Nyolcadikos koromban, még nem tudtam eldönteni, hogy 
mi szeretnék lenni, de végül úgy gondoltam, hogy fodrász le-
szek, és ezért a szépészet szakmacsoportot választottam. Mivel 
kisújszállási vagyok, először Debrecenbe jelentkeztem, mert 
azt gondoltam, hogy jó a közlekedés abba az irányba, de nem 
kaptam kollégiumot. Így nyáron megtaláltuk a dévaványai kö-
zépiskolát. Átjöttünk anyukámmal, beszélgettünk az igazgató 
nővel, megnéztük a kollégiumot, ami nagyon megtetszett és 
beiratkoztam. Már 3 éve tanulom a szakmát, így az évek alatt 
elsajátítottam az alapokat. Belekóstolunk a kozmetika és a kö-
römápolás egyes részeibe.  Februárban férfi - borbély szakmai 
vizsgánk lesz, majd májusban érettségizünk. Bent vagyunk a 
tanműhelyben, sokat gyakorolunk, versenyekre járunk, csalá-
dias a hangulat, és az oktatók is kedvesek.  Jó a kapcsolatunk, 
ezért is érzem azt, hogy szerencsés volt az iskola- és szakma-
választásom.

szociális szakmacsoport
Számomra nagyon különleges ember az, 

aki segít másokon. Ezt a hivatást azért vá-
lasztottam, mert én is olyan helyen szeret-
nék dolgozni, ahol megtapasztalhatom en-
nek a pályának a szépségeit.   Elsősorban 
azért jöttem a dévaványai középiskolába, 
mert nem kell utazni, és így több szabad 

időm marad. Meg az is számított, hogy a testvéreim is ide jártak, 
és nagyon meg voltak elégedve az iskola szép környezetével, de 
persze szerették a tanárokat is. Pozitív gyakorlati tapasztalat-
ként azt tudom kiemelni, hogy mikor segítek egy idős ember-
nek, látom a hálát és boldogságot az arcán. Feladataim közé 
tartozik a vérnyomás mérése, reggeliztetés, ágyneműk cseréje. 
Amikor az ápolást, gondozást végzem, érzem,hogy milyen jó 
dolog is valakinek a napját széppé tenni.

vendéglátás szakmacsoport
A vendéglátás mindig is közel állt hoz-

zám. Szeretek különböző éttermekbe járni, 
megismerni egyes országok hagyományos 
ételeit, szeretek az emberekkel kommuni-
kálni. Nyitott és közvetlen személyiségként 
úgy gondolom, hogy ezzel a szakmával iga-
zán önmagam lehetek.

A dévaványai középiskolát elsősorban azért választottam, mert 
a 4 éves képzés során megszerezhetem az érettségit, illetve a szak-
mát is egyaránt. 2020 februárjában megszerzem a pincér bizonyít-
ványomat és utána májustól már az érettségi vizsgáim kezdődnek. 
Az iskola számomra jól megközelíthető, ugyanis helyben találha-
tó. Több szabad időm adódik, így úgy érzem, hogy kellőképpen 
tudok koncentrálni a tanulásra, az elkövetkezendő vizsgáimra.

Személyes tapasztalataim a gyakorlati helyeken változóak. 
Amellett, hogy a gyakorlati oktatóm tanított, betekintést nyerhet-
tem az ő tapasztalataiba, ugyanakkor gyarapítottam a sajátomat is, 
hiszen igen sokrétű feladatokat kaptam: árut rendeltem, felszol-
gáltam, besegítettem a vendéglátás minden részébe. Talán ezért is 
eleinte szokatlan volt a pörgés. De lesz időm, hogy felvegyem a 
tempót a későbbiekben!

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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Több, mint 1200 biciklis
gurult szeptemberben

2019. szeptember 20-án pénteken, több, 
mint 1200 biciklis gurult kétkeréken Déva-
ványán a X. Autómentes Nap- ,,GurulVá-
nya” programon. A rendezvény délelőttjén 
az oktatási intézményekből és az óvodai 
telephelyekről látogattak ki a gyerekek és 
pedagógusok. Lehetőség volt megtekinteni 
és részt venni a Dévaványai Sportegyesü-
let szakosztályainak bemutatóján, drog-,
közlekedési-, kerékpáros-, KRESZ-, élet-
mód-, és környezetvédelmi teszteket tölteni 
promóciós ajándékokért cserébe, kézmű-
veskedni, mindenféle ,,biomeghajtású” jár-
művet kipróbálni, gokartozni, bobocarozni, 
az egészségsátorban szűréseket elvégeztetni 
és tanácsot kérni a szakemberektől, illetve 
veterán és különleges bicikliket megtekin-
teni, továbbá a bringadoktor is rendelt, aki 
megjavította a ,,beteg” bicikliket. Az első 
színpadi program egy izgalmas, extrém triál 
biciklis bemutató volt, a legmerészebbek be 
is kapcsolódhattak a mutatványokba, majd 
16 órától Katus Attila mozgatta meg lelkes 
közönségét. 17 órakor rajtolt el a biciklis 
felvonulás, amelyen több, mint 1200 ke-
rékpáros vett részt, majd a helyszínre visz-
szaérkezve a várva-várt tombolasorsolás 
következett, amelyen értékes, a biciklizés-
sel kapcsolatos ajándékokat lehetett nyer-
ni. Ám itt még nem ért véget a program, 
a Hősök terén felállított nagyszínpadon 19 
órakor a USNK (2018-as X-faktor győztes) 
formáció szórakoztatta a fi atal közönséget, 
őket követte a Magna Cum Laude zenekar 
nagykoncertje, amelyen a hűvös őszi idő 
ellenére közel 2000 látogató vett részt. 23 
órától DJ Coby és DJ Hlasznyik pörgette a 
legjobb slágereket, majd éjfélkor Essemm 
lépett színpadra. 

A rajzpályázatra érkezett pályaműveket a 
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
teményben állítottuk ki, ahol novemberig 
megtekintheti minden érdeklődő az alkotá-
sokat.

A tartalmas, magas színvonalú rendez-
vény nem jöhetett volna létre segítők, ön-
kéntesek és támogatók nélkül!

Hálás köszönettel tartozunk: 
Dévaványa Város Önkormányzatának
Békés Megyei Önkormányzatnak
IFKA Közhasznú Nonprofi t Kft. –
                         Elektromobilitás Csoport
Bartha Agrár Kft.

Békés Takarék Szövetkezet
Berczi Mihály
Boda Ferencné
BOSCHUNG EJT. Kft.
Budai Sándor
Coral Zöldséges - Szabó Mariann
Csatári Ildikó
Deák Enikő
Dévaványai Polgárőrség
Dévaványai Rendőrőrs
Dévaványai Sportegyesület
Felina Hungary Kft.- Dévaványai üzeme
Frézia Virágbolt
Hagyományőrző Nők Egyesülete
Havancsák László - Goods Market
Hunya István - Turul Kft.
Illin József és neje
Janó Istvánné
Kiss Károly
Kiss László
Kónya István
Körömi Andrea
Kőrözsi Imréné
Likerné Dr. Diószegi Mária
                                    - Liker Pékség
Magyar Vöröskereszt Dévaványai
Alapszervezete - Szarka Istvánné
Meizner Ivett és Csapata
Mile Lajos
Mile Magdolna
Moller Gyula
Murányi Norbert 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete
Nagy Sándor
Németi József
Nyúzó Bálint
Oryza Kft.
Roni 2 Pékség
Szabó Lajos és neje
Szalai Ildikó
Szilágyi Géza
Szűcs József
Szűcs Tibor
Tánczos Húsbolt
TÉDE
Tóbiás Gábor és neje
Tóth Edit
Tóth Zoltán
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület
Zorka Kuckója

Tájjelegű ételek,
jókedv és szórakozás

Az idén XII. alkalommal került meg-
rendezésre a Betakarítási Ünnep, amelyen 
9 csapat mérette meg főzőtudományát a 

zsűrik előtt. Különféle tájjellegű ételek ro-
tyogtak az üstökben, bográcsokban, többek 
között csirke-, bivaly-, csülök- és őzpör-
költek, babgulyás, toroskáposzta és szilvás 
gombóc is készült. Amíg a csapatok a bog-
rácsok körül szorgoskodtak, addig a délelőtt 
folyamán zenés műsorral igyekeztünk jó 
hatással lenni az ízekre. Az előző évekhez 
hasonlóan a Csipkerózsa mazsorett csoport 
nyitotta meg a rendezvényt, majd őket kö-
vetve Liszter Sándor és zenekara „Jó ebéd-
hez szól a nóta” műsorblokkja gondoskodott 
a fergeteges hangulatról. A délután folya-
mán sem volt hiány színpadi fellépőkben: 
először Molnár Orsi interaktív gyermek-
műsorával varázsolta el a gyerkőcöket és 
szüleiket, majd őt követve lépett színpadra 
Opitz Barbi legújabb slágereivel, az estét 
pedig az Acoustic Planet és vendégei zárták. 
Színpadra lépett Nagy Bogi, Szekér Gergő, 
Vavra Bence, Demkó Gergely is a zenekar 
kíséretében és természetesen NÁGI.

A koncertek közben kihirdettük a fő-
zőverseny eredményét: harmadik helyen 
Papp Zsigmond csapatkapitány vezetésével 
,,Pappék és Kónyáék csapata” végzett, a 
második helyezett a Dévaványai All Stars 
Kulturális és Szabadidő Egyesület lett, míg 
a dobogó legfelső fokára a Dévaványai 
Vadásztársaság léphetett, aranyat érő őz-
pörköltjével. Különdíjban részesült a Ha-
gyományőrző Nők Egyesületének szilvás és 
mákos gombóca.

Dévaványa Város Önkormányzata és a 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága ál-
tal felajánlott vízi bivalyból, illetve Földesi 
Ferenc által felajánlott marhából az Autós 
Csárda csapata, Bere Ferenc vezetésével 
készítette el azt a közel 800 adag pörköltet, 
melyet az idén is ingyenesen fogyaszthatott 
el minden kedves lakostárs.

Kísérő programokként népi játszóház és 
kosárhinta, ingyenes csillámtetoválás várta 
a gyerkőcöket.

Az idei rendezvény programjainak a szín-
vonalához nagymértékben hozzájárult az 
EFOP 1.5.3.-16.2017-000042-es kódszámú 
projekt, ezen felelül köszönjük a támogatást 
a Körös-Maros Nemzeti Parknak és Déva-
ványa Város Önkormányzatának!

A rendezvényeken a fotókat
 Ambruzs-Szabó József készítette.

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház

közösségszervező munkatársak

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÍREI
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE HÍREI
A Megyenapon voltunk

Egyesületünk az idei évben megtisztelő meghívást ka-
pott a szeptember 7-ére a Megyenapra. A megyeszékhely 
rendezvényén sütöttük a cirok szárra tekert kürtös kalácsot, 
szilvalekváros kifl it. Termékünk sikerét mi sem bizonyítja 
jobban, hogy sátrunk előtt mindig sor állt. 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Közössé-
gért díj kitüntető díjat adományozott a dévaványai Hagyo-
mányőrző Nők Egyesületének a Békés megyei identitást 
erősítő, közösséget építő, a megyei környezetet szépítő ki-
emelkedő tevékenységéért. Az elismerést örömmel vettük 
át Zalai Mihály megyei elnöktől. A kitüntetéshez elsőként 
gratulált városunk polgármestere Valánszki Róbert, aki 
részt vett a díjátadó ünnepségen. 

Ugyanezen a napon a csapat másik fele Bartha Attila, a 
FLORIN Kft. vezetője meghívására Szegeden a Halfeszti-
válon állt helyt és sütötte a ványai fi nomságokat.

Hagyomány már, hogy szeptember 7-én a Megyena-
pon a települési értéktárak, a megyei értéktár, a határon 
túli magyarság is bemutatkoznak értékeikkel. Városunk 
egy kis kiállítás keretében mutathatta be értékeit.  Ezen 
a rendezvényen vehettük át azt az oklevelet, mely ar-
ról tanúskodik, hogy a Ványai táncok a Folkműhely
Egyesület javaslatával bekerült Békés Megye Értéktárába is.
Városunkat a Települési Értéktár Bizottság két tagja Szabó-
né Szilágyi Edit és Varga Istvánné képviselte. 

Az Őrségben voltunk
Hagyomány már, hogy egyesületünk tagjai, barátaink, tá-

mogatóink szeptember végén buszra ülnek és 3 – 4 napot 
együtt töltünk valami szép, látnivalókban gazdag vidéken. 
10 évig Erdélyt jártuk, ha nem is minden szegletét, de a 
nevezetesebb helyeket bejártuk, megcsodáltuk. 

Nem hanyagoltuk el azonban kis hazánk látnivalóit sem, 
hiszen az Alföld, az északi hegyvidék, Délalföld, Budapest, 
Tihany, Sopron és környéke, Bécs már őrzi lábunk nyomát. 

Az idei évben úgy gondoltuk a Dunántúl lesz a célpont, 
ezen belül is egyik legszebb és hagyományait máig híven 
megőrző tájegység: az Őrség és Vend - vidék. Pontosab-
ban: Felsőszölnök - Őriszentpéter, Szalafő, Pityerszer, -
Dobrovnik (Szlovénia) - gyalogtúra a Hármas határhoz - 
Jáki templom - Kőszeg.

Szeptember 27 –én indult velünk a busz az országot átsze-
lő útra. Késő délután értünk Felsőszölnökre, ahol a festői 
helyen álló Julianna panzió házigazdája fi nom vacsorával 
várt bennünket. A panzió pár száz méterre volt a szlovén ha-
tártól és 3 km-re az osztrák határtól. Reggelenként idejében 
indultunk, hogy ne maradjunk le a látnivalókról. Az időjárás 
is kegyes volt hozzánk, gyönyörű őszi napsütésben csodál-
hattuk meg a dimbes-dombos őrségi tájat. Részesei lehet-
tünk az őrségi tökfesztiválnak, ahol megkóstoltuk a helyi fi -
nomságokat. Ettünk dödölét, tökös-mákos rétest, káposztás 

bablevest, láttuk, hogy sajtolják a tökmag olajat.  Szalafő 
Pityerszeren megcsodáltuk a jellegzetes őrségi portákat, a 
100 évesnél idősebb lakóházakat, kíváncsian hallgattuk ide-
genvezetőnk előadását az őrségi emberek életéről. 

A szlovén határ közelsége adta a lehetőséget, hogy kicsit 
szomszédoljunk is. Utunk Dobrovnikba vezetett a Trópusi 
Kert és Orchidea Farmra, ahol a több ezer szebbnél szebb 
orchidea mellett, trópusi növények, virágok, gyümölcsök 
szemet gyönyörködtető látványa várt bennünket. 

Következő nap reggelén ismét a szlovén határnak vet-
tük az irányt, hogy Szlovénia felől egy másfél km-es 
gyalogtúrával jussunk el a nevezetes Hármashatárhoz. A 
három ország határvonalai találkoznak itt egy hegytetőn, 
ahol egy emlékhely van kialakítva mindhárom ország cí-
merével és zászlóival. Az emlékhelyhez mindhárom or-
szágból vezet ösvény fel a hegyre, melyek ott találkoznak 
az emlékhelynél. 

Utunk következő állomása hazánk legrégebbi, Árpád kori 
temploma, a jáki templom volt, innét Kőszegre a patinás 
kisvárosba vitt az utunk, hogy kicsit szétnézzünk a várban, 
megismerjük a vár történetét, a történelmünkben betöltött 
szerepét. 

Szinte észrevétlenül szaladtak el a napok, hamar elérke-
zett a visszaút ideje. Buszra raktuk bőröndjeinket, hogy újra 
keresztbe utazzuk kis hazánkat.  Meggazdagodva értünk 
haza. Gazdagabbak lettünk sok új ismerettel, maradandó él-
ménnyekkel, barátsággal. 

Útitársaink között idegenvezetőnk is akadt. Köszönjük 
Urbanovichné Erzsikének az Őrségről – „szülőföldjéről” – 
tartott ismertetőt, történeteket, személyes élményeket, me-
lyekkel a hosszú utunkat tette élményszerűvé. 

Utunkat a FEKE BUSZ 36 fős kényelmes buszával tet-
tük meg. Köszönjük buszvezetőnknek Kelemen Péternek a 
türelmét, a kedvességét, fi gyelmét, hogy gond és probléma 
nélkül jutottunk el az Őrség és a vidék legszebb helyeire. 
Közvetlenségével, kedves, jó humorával nagyban hozzájá-
rult kis csapatunk jó hangulatához, hogy a 4 napot vidáman, 
sok nevetéssel, jókedvűen töltsük el. 

Köszönjük a városvezetésnek, hogy országjáró ill. ha-
táron túli kirándulásainkat az idén is, mint minden évben, 
támogatta.

Varga Istvánné, Hagyományőrző Nők Egyesülete
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NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI
Nyári eseményeink sorát Mezőberényben kezd-

tük, a Nefelecs Nyugdíjas Klubnál. Kellemes dél-
utánt töltöttünk barátainkkal. Augusztus 7-én a 
köröstarcsai nyugdíjas klub meghívásának tettünk 
eleget néhányan, a program hajókázás volt a Körö-
sön. Hatalmas élmény a természet közelsége: víz, 
halak, madarak és két oldalt a gyönyörű fák. Visz-
szatérve  a parton elfogyasztottuk a bográcsba főtt 
paprikáskrumplit. Tartalmas szép nap volt.

Augusztus 20-án szokásunkhoz híven a klubba 
jöttünk össze. Ezúttal  babgulyás volt a menü, azu-
tán kipróbáltuk az új gáztűzhelyünket: almás lepény 
készült. Hálásan köszönjük  a tűzhelyet.

Augusztus 31-én az  egyesület  népdalkórusa és 
kísérői Berekfürdőn jártak az Országos Nyugdíjas 
Művészeti Találkozón. A  fürdőzéssel  egybekötött 
nap kellemesen telt.

Szeptember 15-én rendeztük  meg az őszi ba-
ráti találkozónkat az Autós Csárdában. 128 
fő részvételével hat településről érkeztek ba-
rátaink: Gyomáról, Ecsegfalváról, Mezőbe-
rényből, Körösladányból és Füzesgyarmatról.
Köszönet aktív tagjainknak a terítésben és a felszol-
gálásban való részvételért. A  talpalávalót Kónya 
Mihály biztosította. Köszönjük a Hajnal I. Szoc. 
Szolg. Centrum Borostyánkert Otthona lakóinak és  
felkészítőiknek a kedves kis műsorukat  és a verset, 
a Körösladányi  Őszikék népdalkörének az előadást. 
Rácz Dóri püspökladányi nótaénekesnek köszönjük 
hogy megtisztelt bennünket előadásával. Magyar 
Mira  kalotaszegi népdalt adott elő. Ezúton szeret-
nénk megköszönni a támogatást Bartha Jánosnak, 
Fazekas Gyulának, Mile Lajosnak, Kanó Józsefnek  
és családjainak.

Köszönjük a tombolatárgy felajánlásokat: Kónya 
István, Táncos húsbolt, Remeczki Magdolna, Szil-
ágyi Izabella, Kónya Mihályné, Papp Kertészet, Co-
ral, Erdei virágbolt, Bartha házaspár, Hagyományőr-
ző Nők Egyesülete, Németi József, Kanó József, Mile 
Lajos, Kiss Károly, Bere Ferenc, Valánszki Róbert, 
Kovácsné Pengő Mária, Czirjákné Dékány Györgyi, 
Magyarné Adamik Mariann, és nem utolsósorban 
az Őszi Napfény Egyesület tagjainak felajánlását.
A dekorációs virágot köszönjük a kertészetnek.

Hímer Imréné, az egyesület elnöke    

Ebből az alkalomból M. Csikai Miklósné Takács Piros-
ka versével  köszöntjük szeretettel és tisztelettel  városunk 
szépkorú lakóit, valamint a településünkről elszármazott 
időseket.

Szeressétek az idős embereket
Szeressétek az idős embereket,
Hiszen az öregkor ékes korona,
Az évtizedek sok nehéz küzdelme
Barázdát rajzolt homlokukra.

Szeressétek az idős embereket, 
Tiszteljétek a kort és az éveket.
Bölcs tudásuk, az élettapasztalat
Hasznára válhat a fi ataloknak.

Szeressétek az idős embereket,
Az újra gyenge gyermekkort élőket.
Érzékeny a lelkük, szívük kesereg,
Ha nem értik meg őket az emberek.

Szeressétek az idős embereket,
Mert ki eléri, mindenki az lehet,
Tudjuk: ki milyen mértékkel mér másnak,
olyat  várhat ő mindenkor magának.

Szeressétek az idős embereket
Ha néha-néha botlanak, tévednek.
Homályos szemükből a könny is megered,
Ha gyermeküktől nem kapnak szeretetet.

Szeressétek az idős embereket,
A gyógyításuk legyen szívügyetek.
Csak az lehet igazán emberséges,
Ki törődik az idős emberekkel.

OKTÓBER 1. AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

Ladányi Gábor jelenleg Gyomaendrődön élő nyug-
díjas pedagógus Dévaványa szülötte. Gyermekkorát, isko-
lás éveit Dévaványán töltötte. Szülőhelyétől sohasem 
szakadt el, hiszen a családi szálak, emlékek idekötöt-
ték s kötik a mai napig is, ugyanis testvérbátyja itt él 
családjával.

Itt élnek egykori iskolatársai, barátai, ismerősei. 
Nyugdíjasként sokféle elfoglaltsága mellett verseket 
is ír. Az Irodalmi Rádió szerkesztősége pályázati fel-
hívására beküldött versei közül egyet belevállogattak 
a szerkesztőség most kiadott verseskötetébe. Gratulá-
lunk sikeréhez, s reméljük, újságunkban ezután olvas-
hatjuk egy-egy alkotását. Ehhez kívánunk ihletet adó 
perceket, további sikereket! Várjuk az újabb költe-
ményeket! A mindennapi életben kívánunk nagyon jó 
erőt, egészséget és családjával eltöltött hosszú, boldog 
éveket!

A ványai barátok nevében: Váradiné Ilonka

GRATULÁCIÓ
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P 15 POSTAGALAMB KLUB VERSENYEREDMÉNYEI
Öregek verseny eredménye utanként – 2019.

Dunaföldvár (2019.04.28)
1. Makrai Zoltán
2. Makrai Zoltán 
3. Komocsin József 

Székesfehérvár (2019.05.07)
1. Kiss Bence
2. Papp Judit
3. Papp Judit

Győr (2019.05.12)
1. Kiss Bence (kerületi 24.)
2. Kiss Bence (kerületi 31.)
3. Papp Judit (kerületi 55.)

Kapuvár (2019.05.19)
1. Kiss Bence (kerületi 4.)
2. Kiss Bence (kerületi 6.)
3. Papp Judit (kerületi 35.)

Breclav (2019.05.26)
1. Kiss Bence (kerületi 3.)
2. Kiss Bence (kerületi 18.)
3. Juhász Zsolt (kerületi 36.)

Jihlava (2019.06.02)
1. Kiss Bence (kerületi 50.)
2. Kiss Bence (kerületi 71.)
3. Kovács Attila (kerületi 74.)

Prága (2019.06.09)
1. Makrai Zoltán (kerületi 63.)
2. Kiss Bence (kerületi 61.)

Breclav (2019.06.16)
1. Papp Judit (kerületi 43.)
2. Kiss Bence (kerületi 39.)
3. Kiss Bence (kerületi 50.)

Chomutov (2019.06.24)
1. Makrai Zoltán (kerületi 50.)
2. Kiss Bence

Sopron (2019.06.30)
1. Kiss Bence (kerületi 21.)
2. Papp Judit (kerületi 44.)
3. Kovács Attila (kerületi 45.)

Cheb (2019.07.06)
1. Makrai Zoltán (kerületi 41.)
2. Kiss Bence (kerületi 44.)

Győr (2019.07.14)
1. Kiss Bence (kerületi 72.)
2. Kiss Bence
3. Komocsin József

Lipcse-Taucha (2019.07.20)
1. Kovács Attila (kerületi 39.)
2. Kiss Bence (kerületi 41.)

Öregek versenyeredménye összesítve – 2019.
1. Kiss Bence
2. Kiss Bence
3. Makrai Zoltán
 

Fiatalok verseny eredménye utanként – 2019.

Dunaföldvár (2019.09.01)
1. Papp Judit (kerületi 4.)
2. Komocsin József (kerületi 55.)
3. Makrai Zoltán (kerületi 68.)

Székesfehérvár (2019.09.08)
1. Papp Judit (kerületi 8.)
2. Juhász Zsolt (kerületi 60.)
3. Makrai Zoltán (kerületi 61.)

Győr (2019.09.15)
1. Papp Judit (kerületi 4.)
2. Makrai Zoltán (kerületi 44.)
3. Juhász Zsolt (kerületi 49.)

Sopron (2019.09.22)
1. Papp Judit (kerületi 6.)
2. Kovács Attila (kerületi 20.)

Fiatalok verseny eredménye összesítve – 2019.

1. Papp Judit – 524,14 pont (kerületi 4.)
2. Kovács Attila – 170,97 pont (kerületi 50.)
3. Makrai Zoltán – 131,29 pont
4. Juhász Zsolt – 122,80 pont
5. Komocsin József – 74,69 pont
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BEMUTATKOZIK A DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET IV. RÉSZ- ÚSZÓ-SZAKOSZTÁLY
Szeptemberben Nagy 

Ádámmal beszélgettem, 
aki az úszó-szakosztályt 
vezeti.

Mutatkozz be kérlek né-
hány mondatban az olva-
sóknak!

1990-ben születtem, az ál-
talános iskolát Dévaványán, a 
középiskolai tanulmányaimat 
a szeghalmi Péter András 
Gimnáziumban végeztem. 
Ezt követően 2012-ben test-
nevelő-edző szakon, majd 
2018-ban okleveles testneve-
lés és történelem szakos taná-
ri szakon szereztem diplomát 
az egri Eszterházy Károly 
Egyetemen, jelenleg pedig a 
Tildy Zoltán Általános Isko-
lában tanítok főállásban.

Az jól látszik, hogy a 
sport szerves részét ké-
pezte korábban is az éle-
tednek, de hogyan kerültél 
az úszással kapcsolatba, 
illetve miért pont ezzel a 
sportággal kezdtél komo-
lyabban foglalkozni?

Az úszással 2001 nyarán 
ismerkedtem meg, ekkor 
tanultam meg úszni az or-
vosom javaslatára, ugyan-
is asztmás vagyok. Nagy 
szerencsémre 2003-nyarán 
megalakult az úszó-szakosz-
tály, ahol szervezett keretek 
között, képzett edzők segít-
ségével tudtam folytatni az 
úszást. 2011-ben az alapító 
edzőink Bodnár Tímea és 
Simon Metcalfe elköltöztek 
Dévaványáról és rám hagy-
ták az úszó-szakosztály ve-
zetését. Ez a váltás hirtelen 
volt, de nagyon sokat kö-
szönhetek neki.

Milyen célokat állítottál 
fel, vagy állítottatok fel kö-
zösen a szakosztályon edző 
fi atalokkal? 

A céljaink alkalmazkod-
nak a lehetőségeinkhez. 

Elsődleges célunk a négy 
úszásnem technikájának 
oktatása, a sportág megsze-
rettetése és a szabadidő he-
lyes eltöltésnek a biztosítása. 
Ahhoz, hogy versenyeken 
is helyt tudjunk állni, egész 
évben szükség lenne arra, 
hogy a hét minden napján 
tudjunk úszni. Ennek hiá-
nya miatt elsősorban olyan 
szabadidősport rendezvé-
nyeken/versenyeken ve-
szünk részt, ahol főleg a táv 
teljesítése a cél, és nem csak 
a másodpercek számítanak. 
Ezek sok sikerélményt ad-
nak, és motiválják a gyere-
keket, hogy az edzéseken 
keményen dolgozzanak.

Milyen pozitívumokat és 
javításra, megoldásra váró 
feladatokat, helyzeteket 
látsz a szakosztály életé-
ben?

Pozitívumnak tartom, 
hogy fedett medence nél-
kül is közel 30 fős tagság-
gal bírunk, az edzéseink jó 
hangulatúak, a gyerekek 
könnyen motiválhatóak, 
nagyon jó csapat vagyunk, 
így nincs nehéz dolgom 
velük, továbbá kiemelke-
dő pozitívum az egyesület 
és a strandfürdő támogató 
hozzáállása. A nehézségünk 
csupán egy fedett medence 
hiánya, de ezt igyekszünk 
áthidalni, alternatívát talál-
ni a megoldásra. 

Hogyan kell elképzelni a 
szakosztályon folyó mun-
kát? Hogyan népszerűsí-
titek a szakosztályt és mi-
vel építitek ezt a lelkes és 
kitartó közösséget? Mivel 
motiválod a fi atalokat?

Jelenleg (az őszi-téli idő-
szakban) Gyomaendrődön 
tartjuk az edzéseinket heti 
3 alkalommal, így az egye-
sület buszával járunk át, de 
amikor nyitva a strandunk 

akkor heti 5, vagy akár több 
alkalommal is úszunk. Az 
úszáson kívül az őszi és a ta-
vaszi időszakban kerékpártú-
rákat is szoktunk tenni. Idén 
tartottuk meg a III. 24-órás 
úszásunkat, ami az egész la-
kosság számára nyitott. Nagy 
erősségünknek érzem azt, 
hogy egy összetartó közösség 
vagyunk, edzéseken kívül is 
sok időt tölt együtt a csapat.

2014-ben nyitottunk a tri-
atlon és a hosszútávfutás felé 
is, amelyekben versenyeken 
is jó eredményeket szoktunk 
elérni, hiszen nap mind nap 
tudunk edzeni. Néhány idő-
sebb úszóval ironman távú 
triatlon versenyeket is telje-
sítettünk, ahol 3,8 km úszás, 
180 km kerékpár és 42,2 km 
futás egymás utáni teljesíté-
se a feladat.

Úgy érzem, hogy biztató 
jövő elé nézünk, az utánpót-

lásunk biztosított. Terveink 
között szerepel úszótábor 
szervezése, a triatlon sportág 
beindítása gyerekek részére 
is, illetve a IV. 24 órás úszás 
megrendezése és nyáron el-
jutni a lehető legtöbb nyílt-
vízi úszásra. Versenyek közül 
pedig még idén, a Diákolim-
pián való részvétel, reménye-
ink szerint 10-nél több úszó-
val a megyei döntőben. 

Természetesen várunk 
minden csatlakozni kívánó 
érdeklődőt a szakosztályba!

Köszönöm az interjút 
Nagy Ádám edzőnek, és to-
vábbi sok sikert kívánok a 
szakosztály tagjainak!

A cikk folytatását a kö-
vetkező lapszámban olvas-
hatják!

Nagy Ádám edző
Laskainé Kiss Alexandra 

közösségszervező
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LABDARÚGÁS
FELNŐTT:

2019. szeptember 7. szombat 16:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Békésszentandrási HMSE - Dévaványai SE  2 - 2  (0 - 1)
150 néző, játékvezető: Nagy Zoltán.
Dévaványai SE:  1 Sági B, - 6 Kovács B, 10 Marton L, 3 Pap Á 

, 19 Kató B, - 9 Kéki Cs, 4 Bányai R, 8 Szabó E, 21 Panyik F (18 
Gubucz V 27’), - 11 Papp D, 7 Papp K (14 Feke B 69’), Csere:  2 
Takács F. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Olasz I 62’, Kiss L 83’,  ill:  Kéki Cs 39’, Marton L 
59’ (11- es ből).

Sárga lap: Dernovics T 75’, Kiss L 86’,  ill:  Papp K 66’, Szabó 
E 69’, Feke B 89’.

Jók: Szűcs D, Lós I, Tasi N, Kiss L, Kiss M,  ill:  Kovács B, 
Gubucz V, Szabó E, Bányai R.

Bereczki Árpád: A mérkőzés képe alapján győzelmet sza-
lasztottunk el. Ha egy mérkőzésen három tizenegyes van akkor 
hármat kell befújni.

 
2019. szeptember 4. szerda 16:30

BÉKÉS MEGYEI KUPA MÉRKŐZÉS!
Mezőmegyer SE - Dévaványai SE - 7 - 4  (3 - 3)    

70 néző, játékvezető: Jakab József.
Dévaványai SE: 1 Sági B, - 19 Kató B (2 Szitás L 76’), 5 Váradi 

I (3 Pap Á 64’), 10 Marton L (9 Feke B 72’), 6 Kovács B, - 16 
Juhász P (18 Gubucz V 46’), 4 Bányai R, 8 Szabó E, 21 Panyik F, 
- 11 Papp D (20 Papp K 46’),  7 Kovács F. Edző: Bereczki Árpád

Góllövők: Lehoczki Sz 12’ (11-es ből’), 50’, Dowidat H 14’, 
Benyó N 41’, 65’, 66’, Megyeri I 92’,  ill:  Kovács F 34’  (11-es ből), 
69’, Szabó E 38’, Juhász P 39.

2019. szeptember 14. szombat 16:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ  MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE - Tótkomlósi TC   3 - 2  (2 - 0) 

150 néző, játékvezető: Benyovszki Zoltán.
Dévaványai SE:  24 Szász D, - 6 Kovács B, 10 Marton L, 3 Pap 

Á , 5 Váradi I (19 Kató B 58’), -  9 Kéki Cs, 4 Bányai R, 8 Szabó 
E, 21 Panyik F (14 Feke B 70’), - 11 Papp D (16 Juhász P 55’), 7 
Kovács F, Csere: 1 Sági B,   Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők:  Kovács F 12, Bányai R 40’, Kató B 72’,   ill:  Kovács 
I 58’, Abonyi Á 79’,

Jók: Az egész csapat,  ill:  Az egész csapat.
Bereczki Árpád: Hetvenöt percig irányítotuk a mérkőzést, 

sok helyzetet alakítottunk ki, amiből fi atal csapatom három gólt 
szerzett. Az utolsó tizenöt percben a vendégek a második góllal 
újra vissszajöttek a meccsbe, de végig stabilak voltunk hátul. 
Egy góllal jobbak voltunk a jól játszó vendégcsapat ellen.

2019. szeptember 21. szombat: 16:00.
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!   

Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE 5 - 0 (2 - 0)  

110 néző, játékvezető: Tóth Imre.
Dévaványai SE: 1 Sági B (11 Papp D 46’), - 19 Kató B, 10 

Marton L, 3 Pap Á , 5 Váradi I, -  9 Kéki Cs, 4 Bányai R, 8 Szabó 
E, 18 Gubucz V (14 Feke B 63’), - 21 Panyik F (16 Juhász P 69’), 
7 Kovács F. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Lugasi M 3’ (11- es ből), 66’, 79’ (11-es ből), Mátó 
A 27’, Gazsi B 86’.

Bereczki Árpád: A mai mérkőzésen mutatott teljesítmény 
az előző napi aratóbál következménye! Gratulálok a hazai csa-
patnak.

2019. szeptember 28. szombat 16:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!   

Dévaványai SE - Mezőkovácsházi TE  5 - 2  (2 - 1)  

150 néző, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE: 97 Szász D, - 6 Kovács B (15 Szitás L 86’), 10 

Marton L, 3 Pap Á , 5 Váradi I, -  9 Kéki Cs, 4 Bányai R, 8 Szabó 
E (11 Papp D 48’), 21 Panyik F (18 Gubucz V 62’), - 7 Kovács F 
(14 Feke B 84’), 11 Papp V (19 Kató B 69’), Csere: 24 Juhász Zs,    
Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Szabó E 20’, Kovács F 31’ (11 - es ből), 72’, Kató 84’, 
Papp D 90,   ill:  Mag R 34’, Multyán Cs 89’.

Jók: Az egész Csapat,  ill:  Dajcs Á, Zsuzsa L, Matúz T.
 

Kéki Csaba csapatkapitány:  A múlt heti mérkőzés után ren-
deztük a sorokat és átéreztük a meccs fontosságát, mindenki a 
maximumot nyújtotta és dicséretet érdemelnek. Köszönjük a 
szurkolóinknak a  biztatást.

NŐI FUTSAL NB.II.

Csapatunk a mai napon debütált az NB.2-es bajnokságban,a 
torony magasan bajnok esélyesnek kikiáltott Budaörs ottho-
nában! Fegyelmezett játékkal a vezetést is sikerült megszerez-
nünk,majd egy szerencsés találatnak köszönhetően 1-1es dön-
tetlennel vonultunk a félidőre!

A második játékrészben csapatunk küzdeni akarásból jelesre 
vizsgázott. Két vitatott szituációból is a hazai csapat jött ki ered-
ményesen a játékvezetőknek köszönhetően!

Két támadás során az ellenfél játékosa kézzel ért a labdához 
melyet a játékvezető nem vett fi gyelembe,melyből gólok szü-
lettek! Sikerült még szépítenünk, így 4-2-es végeredménnyel 
vegyes érzésekkel de mégis elégedetten térünk haza!

Hajrá Dévaványa!

2019. szeptember 28. szombat 18:00
NB.II. NŐI FUTSAL LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Budaőrs  - Dévaványai SE  4 - 2  (1 - 1)

Játékvezető: Molnár Péter.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 8 Zeller Anita, 9 Bereczki 

Dorina, 10 Furka Júlia, 13 Tóth Noémi, Cserék:  2 Szűcs Beatrix, 
3 Beinshróth Kitti, 4 Molnár Kitti, 5 Tóth Szabina, 7 Nagy Zita, 
12 Szabó Tünde Imola, Játékos edző: Furka Júlia.

Gólszerzők: Bede Anett 20’, 29’, Balya D 23’, Bede Anna 35’,  
ill:  Nagy Z 12’, Molnár K 32’.

IFI (U19)

2019. szepember 8. vasárnap 11:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!  

Vésztői SE (U19) - Dévaványai SE (U19) 1 -  14 (1 - 3) 

30 néző, játékvezető: Hajdú Dávid.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B, - 7 Kovács B, 3 Pap Á (13 

Diós B 59’), 5 Kovács Z, 4 Meidinger J,- ,9 Feke B, 6 Katona 
I(15 Vallach L 65’), 8 Nagy Z, 19 Kató B (12 Hőgye B 64’), - 11 
Papp D (14 Szabó M 73’), 10 Papp K, Csere:  99 Végh T,  Edző:  
Tagai Attila.

Góllövők: Tóth B 20’,  ill:   Feke B 9’, 75’, Papp D 18’, 49’, 58’, 
Kató B 30’, Papp K 51’, 62’, 67’, 70’, 72’ 80’, Vallach L 78’, Hőgye 
B 86’.

Jók: Az egész csapat.

2019. szepember 15. vasárnap 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!  

Dévaványai SE (U19) - Szeghalmi FC (U19)  6 -  1 (4 - 0)

65 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE (U19):  1 Sági B, - 14 Kovács B, 3 Pap Á (15 

Vallach L 70’), 5 Kovács Z (13 Diós B 65’), 4 Meidinger J,- ,9 
Feke B (2 Szarka Sz 70’), 8 Nagy Z (12 Hőgye B 73’), 19 Kató 
B, - 11 Papp D (6 Katona I 46’), 10 Papp K, Csere:  99 Végh T,  
Edző: Tagai Attila.

Góllövők: Papp K 7’, 37’, Juhász P 16’, 54’, Nagy Z 39’, Hőgye 
B 88’,  ill:   Simon Cs 80’.

2019. szepember 22. vasárnap 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Berényi Gyermek FC (U19) - Dévaványai SE (U19) 4 -  2  (2 - 1)

45 néző, játékvezető: Juhász Levente.
Dévaványai SE (U19):  24 Diós B, - 15 Vallach L, 5 Kovács 

Z, 4 Meidinger J, 2 Szarka Sz, - ,9 Feke B, 6 Katona I (12 Hőgye 
B 78’), 19 Kató B, - 7 Juhász P, 11 Papp D, 10 Papp K, Edző:  

Tagai Attila.
Góllövők: Durkó L 10’, 24’, 75’, 86’,  ill:  Juhász P 35’, Papp 

K 63’.
Piros lap: Papp D 63’.

2019. Szepember 29. vasárnap 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!  

Dévaványai SE (U19) - Sarkadi Kinizsi LE (U19)
5 -  0  (1 - 0) 

55 néző, játékvezető: Hajdú Dávid.
 Dévaványai SE (U19):  99 Végh T, - 2 Szarka Sz, 5 Kovács Z, 

3 Pap Á (13 Diós B 66’), 4 Meidinger J, - ,9 Feke B (14 Szabó M 
71’), 8 Nagy Z, 6 Katona I, 19 Kató B, - 7 Juhász P (12 Hőgye B 
66’), 10 Papp K. Edző: Tagai Attila.

Góllövők: Papp K 30’, Nagy Z 46’, 75’, 88’, Kató B 59’,  ill:  Szép-
laki L 65’,  Szűcs Gy 80’.

Jók: Nagy Z, Kató B, Kovács Z.

SERDÜLŐ (U16)

Dévaványai SE (U16) - Sarkadi Kinizsi LE (U16)  6 - 10  (3 - 5)
Góllövők: Végh T. 16’ (11-es ből), 35’, 60’, Kovács E 33’, 

Polasek L 62’, 85’.

Szarvasi FC (U16) - Dévaványai SE (U16)  23 – 0  (7 – 0)

Dévaványai SE (U16) - Atletico Békéscsaba  1 - 9 (0 - 4)
Góllövő: Végh T 64’ (11-es ből).

FELNŐTT CSAPAT PROGRAMJA:
2019. október 12. szombat 15:00

DÉVAVÁNYAI SE – GÁDOROS  SE 
2019. október 19. szombat 12:30!

SARKADI KINIZSI LE – DÉVAVÁNYAI SE
2019. október 26. szombat 14:30

DÉVAVÁNYAI SE – CSABACSŰDI GYLSE
2019. november 2. szombat 13:30

CSANÁDAPÁCAI EFC – DÉVAVÁNYAI SE
2019. november 9. szombat 13:30

DÉVAVÁNYAI SE – MEZŐBERÉNYI LE

IFI (U19) CSAPAT PROGRAMJA:
2019. október 13. vasárnap 11:00

OKÁNY KSK - DÉVAVÁNYAI SE 
2019. október 20. vasárnap 13:30
DÉVAVÁNYAI SE – DOBOZI SE
2019. október 27. vasárnap 13:30

DÉVAVÁNYAI SE – VÉSZTŐI SE
2019. október 30.-31. szerda vagy csütörtök ??

 KUPA MÉRKŐZÉS!
2019. november 3. vasárnap 10:00

SZEGHALMI FC - DÉVAVÁNYAI SE 
2019. noveber 10. vasárnap 13:00

DÉVAVÁNYAI SE – BERÉNYI GYERMEK FC

NŐI FUTSAL CSAPAT PROGRAMJA:
2019. október 20. vasárnap 14:40

DÉVAVÁNYAI SE – PILISCSABAI AFC
 (GYOMAI SPORTCSARNOK !)
2019. október 27. vasárnap 14:30

ELTE SE - DÉVAVÁNYAI SE
(BUDAPEST, BEAC SPORTCSARNOK!)

2019. november 9. szombat 13:00
DÉVAVÁNYAI SE – VIADUKT SE

(GYOMAI SPORTCSARNOK!)

2019/20 MEGYE II. FELNŐTT A CSOPORT
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Mezőhegyesi SE 7 7 0 0 27 3 +24 21
2. Sarkadi Kinizsi LE  7 5 2 0 19 6 +13 17
3. Dévaványai SE 7 5 1 1 31 12 +19 16
4. Békéscsabai MÁV SE  7 5 1 1 17 4 +13 16
5. Mezőkovácsházi TE 7  5 0 2 27 11 +16 15

2019/20 U - 19, ÉSZAK 2. CSOPORT
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Berényi Gyermek FC 6 6 0 0 46 12 +34 18
2. Dévaványai SE 6 5 0 1 48 7 +41 15
3. Szeghalmi FC 5 4 0 1 24 9 +15 12
4. Vésztői SE 6 2 1 3 11 31 -20 7
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Kedves Olvasóink!

Október hónap híres szülöttei közül a legkiválóbbak né-
hány alakjáról emlékezünk meg, Juhász Gyula verseiből 
idézünk.

Október 17. (1803): Deák Ferenc,
„a haza bölcse”.

Szállóigévé vált mondásában összesű-
rítve benne van politikai elve és állam-
férfi úi eljárásának kulcsa: „A hazáért 
mindent kockáztathatunk, de magát a ha-
zát kockáztatni nem szabad.”.

Október 18. (1740): Dugonics András 
„ A tudákosság királyi oktatója” azaz ma-
tematikatanár és író.

Az első magyar nyelvű regény, az 
„Etelka” írója. Híressé vált regényének 
címszereplője hatására vált divatossá, 
népszerűvé az Etelka név.

„Áldott vagy, Dugonics, szent öreg…”
„A honi nyelv zenéje égbe zúgja, Hogy szent jogunk van 

itt a nap alatt!”

Október 20. (1554): Balassi Bálint 
- Katona és költő, a magyar nyelvű líra 
első kiemelkedő képviselője.

Tollát és kardját kiválóan, hősiesen, 
bátran forgatta, az esztergomi ostromban 
életét áldozta hazájáért.

„Virágos igéket szomorúan daloltam,
Virágos mezőket vérrel harmatoztam.”

Október 21. (1878) Krúdy Gyula - író, hírlapíró, a 20. 
századi magyar széppróza egyik legjelesebb, egyéni stílusú 
alakja.

„Gordonkahangján sírvavigadásnak
Mesélsz nekünk igaz magyar mesét,
Hogy megszépül szavadra mind a bánat,
S tündéri távlat lesz a messzeség.”

Október 22. (1811) Liszt Ferenc – korának legkiválóbb 
zongoraművésze és egyik legnagyobb zeneszerzője volt.

„Oh, nagy világnak hírhedett zenésze”
Kinek csodás és gazdag húrokon
A legnagyobb költő hódolt szerényen,
Lélekben és zenében oly rokon,
A kései kor bánatos művésze
Hogy emlékezzék méltón vissza rád?
Ki egykor házban és gyönyörben égve
Világot járva hódítál hazát,
S míg arany és taps váltakozva csengett,
Magyarnak tudták ott künn Liszt Ferencet

Művész hazája széles e világon
Minden táj, hol megértés fénye ég,
Ó téged is tárt karral várt a távol
S ölelt a szabad, dús emberiség
S te tékozoltál lelked aranyából,
De messze nép hítt bár s idegen ég:
Magyar rapszódiák költője, bátor
Hittel hirdetted a magyar zenét
S távol világban te el nem feledted,
Hol ringatták bölcsőjét Liszt Ferencnek!

Október 27. (1759) Kazinzy Ferenc – Író, költő, a nyelv-
újítás vezéralakja.

A szent előd ő, a fenkölt magyarság
Apostola, ki tömlöc éjjelén,
Mint hálóját a pók, szövé a nagyság
Ábrándjait s éltette hő remény.

Mert kilátása a gazdag tavasz volt,
Hol is a honi nyelv ezer virága
Pompázva tárja ékeit világra.
 

Összeállította: Váradi Andrásné

ÉVFORDULÓS SAROK

A Dévaványa Hírlap eddigi számaiból szeretnénk három 
kérdést feltenni, melyhez a múzeumban és könyvtárban is 
meg lehet találni az újságokat.

1. Mikor avatták fel Ladányi Mihály szobrát?
Ki a szobor készítője?

/A helyes válasz megtalálható: Dévaványai hírlap 2009.
május 1./

2. Mikor rendezték meg legelőször az iskolában a
Ványai Ambrus napokat?

a. Ki készítette az iskola előtti kopjafát?
b. Ki készítette az iskola előtti szobrot ?  Kit ábrázol, mikor 

avatták?
/A helyes válasz megtalálható: Dévaványai hírlap

2014.júniusi számban/
3. Mi a neve a központi játszótérnek?  Ki az, aki ezzel a 

névadással nyert?
/A helyes válasz megtalálható: Dévaványai hírlap

2014.júliusi számban/
A helyesen válaszolók között múzeumi kiadványokat sor-

solunk ki.
Várjuk a múzeumban vagy e-mailben (devavanyaihirlap@

gmail.com) a helyes válaszokat! Jó keresgélést, olvasgatást
kívánunk!

A szerkesztőség

KEDVES OLVASÓINK!
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A nekrológot egy Kosztolányi-idézettel 
nyitjuk: „Hol volt, hol nem, volt a világon 
egyszer” egy KOVÁCS SÁNDOR.

60 évvel ezelőtt, 1959. június 1-je a Békés 
megyei, dévaványai Czinege-Kovács család 
neves napjává, jeles ünnepévé vált, ugyan-
is ekkor érkezett a Földre egy csillagszemű, 
szép, mosolygó kisfi ú, 

KOVÁCS SÁNDOR, később, a ’90-es
évektől művésznevén

VÁNYAI KOVÁCS SÁNDOR, 
ezzel az előnévvel is utalva szülővárosára, 

gyökereire.
A szűk család tagjai a 34 éves édesanya, a 

46 éves édesapa, a 9 éves nővér, és a nagy-
szülők nagyon boldogok voltak, hiszen már 
régóta várták az Ő jöttét. 

Hamar megízlelte a közösségi életet, bölcső-
dés és óvodás korában a hétvezér egyikeként 
emlegették. Ő volt a kis gyermekközösség 
első számú kedvence. Otthona a dévaványai 
Simó-házként ismert 4 szobás lakóépület volt 
a település központjában, melyből két szobát 
béreltek szülei, egészen addig, míg a szem-
közti telken lévő, szép, összkomfortos, kertes 
családi házba nem költözhettek.

Gondtalan gyermekkora volt: fára mászott, 
bújócskázott. Felnőtt koráig, élete végéig tar-
tó barátság szövődött a szomszéd pedagógus 
házaspár fi ával, Juhász Bélával. Szabómester 
édesapja már pici korában úszni, focizni ta-
nította, meccsekre vitte, mesefi lmeket néztek 
együtt. Megismertette vele a ház körüli férfi -
munkák fortélyait. A kisfi ú remekül bánt a fá-
val, szeretett szerelni, komolyan érdeklődött a 
technikai, műszaki eszközök iránt. Az asztalos 
jellegű munkától a villanyszerelésen át a kerti 
teendőkig mindenhez értett. Kivívta magának 
az ezermester címet, sokan így emlegették fel-
nőtt korában is. 

Imádott kerékpározni, hosszú, nehéz tú-
rákra indult. Sokszor mindezt egyedül. Bátor 
volt, bízott önmagában. 

Már egészen kisgyermekként vonzódott a 
fényképezéshez. Ezért érthető, hogy gyerme-
kévei legboldogabb napja volt, amikor szülei 
megajándékozták az első fényképezőgéppel.

Kisfi úként szerette meg a magyar költésze-
tet is. Nővére esti meseként olvasott fel neki 
József Attila, Petőfi  Sándor, Arany János, Ady 
Endre verseket. Kedvenc versmondója Lati-
novits Zoltán színművész volt. Később Jor-
dán Tamást mint József Attila verseket előadó 
színművészt is a szívébe zárta.

Általános iskolai tanulmányait Dévaványán 
végezte, majd 1973-ban Makóra került, ahol a 
középiskolai fotószakkör meghatározó tagjává 
vált, ott kezdett rendszeresen fényképezni. 

Már ekkor kifénylett tehetségével az ottani 
közösségből! Jó szívvel gondolt Sonkovits Ár-
pád tanár úrra, aki bevezette őt a fényképezés 
szakmai, technikai rejtelmeibe.

Az érettségi után 3 évet Dévaványán töltött, 
a szülőkkel együtt lakott. A helyi ÁFÉSZ-nél 
dolgozott kereskedelmi munkakörben, ott, 
ahol az édesanya az elnök asszisztense, az 
édesapa pedig ruházati boltvezető volt. 

1983-ban a szolnoki főiskolán - ahol fo-
tóklubot is alakított - szerzett kereskedelmi 
üzemgazdász diplomát. A fi lozófi ai tanulmá-
nyok hatására a portré- és természetfotózás 
után a művészi fotózás felé fordult. 

A főiskolás évek alatt fotópályázatokra ne-
vezett, melyek minden esetben sikerrel zárul-
tak. Képei a Szolnoki Galériában is láthatóak 
voltak. 

Főiskolai tanárai hívták, hogy a fi lozófi ai 
tanszéken oktatóként dolgozzon tovább. Szug-
gesztív előadói stílusa, választékos beszéde 
mindenképpen alkalmasság tette volna ennek a 
posztnak a betöltésére, ám élete más irányt vett. 

1983-ban elköltözött a szülői házból Buda-
pestre. Döntésében közrejátszott, hogy köz-
gazdász nővére akkor már évek óta itt élt, la-
kott, dolgozott, így, csakúgy, mint kiskorában, 
minden élethelyzetben élvezhette az ő segítő 
támogatását, „pótanyai”, óvó, féltő, szerető 
gondoskodását.

Az OFOTÉRT Vállalatnál kezdett el dol-
gozni, ahol azonnal az itt működő fotóklub do-
mináns tagja lett. Az OFOTÉRT Asbóth utcai 
kiállítótermében volt az első egyéni kiállítása 
„Kívül-belül” címmel. A Budai Fotóklubnak 
is oszlopos tagjává vált, majd a SOTE fo-
tóklubjához is csatlakozott. Barátja volt Szar-
vas Imre, a klub elnöke. Alkotásai láthatóak 
voltak a SOTE budapesti, Nagyvárad téri au-
lájában, ahol Mészöly Miklós író, költő, Polcz 
Alain tanatalógus is részt vett a megnyitón; a 
Kőbányai Művelődési Központban; sőt, még a 
Magyar Nemzeti Galéria is otthont adott képe-
inek és művészi falinaptárainak.

Aktív közreműködője volt a Budapest vá-
rosvédő programnak. Ebben az időszakban is-
merkedett meg Forgó Zsuzsával, közösen ala-
pítottak céget Arculat Stúdió néven, melynek 
volt egy Art Stúdió nevű művészi műhelye is, 
ahol a fotózásban és a diaporáma készítésben 
keresett új utakat. 

Barátságot kötött a neves fotóművésszel, 
Jung Zsenivel és Eifert Jánossal, akik inspi-
rálták és biztatták, mentorként segítették őt. 
Számos diaporáma kötődik nevéhez, mint pl: 
Eszmélet, Dalok a labdatérről, Kék jég utak, 
Öreg szabó. Ezekkel a művekkel sok-sok ran-
gos hazai és nemzetközi fesztiválon nyert dí-
jakat. Vácon a Gundel Galéria is helyet adott 
alkotásainak, a kiállítás „Láttam a boldogsá-
got” címmel nyílt meg. 

2004 januárjában árván maradtak nővéré-
vel, édesanyjuk ekkor lépett át az angyalok 
világába.

Később „Gyökereink” címmel egyéni kiál-
lítást rendezett szülővárosában, a dévaványai 
múzeumban, amelyet nővérével közösen ösz-
szekötöttek az édesapa szabóműhelyének mú-
zeum részére történő átadási ünnepségével. 

Időközben rátalált a szerelem, 2007-ben 
házasságot kötöttek Kerékgyártó Katával. 
Vállalkozását is megújította, új, egyszemélyes 
kft.-t alapított Új Arculat néven. 

2019 februárjában közvetlen hozzátarto-
zói, barátai sem gondolták, hogy a Budapest 
XIII. kerületi Városház Galériában kiállított
„Eszmélet” című tárlata lesz élete utolsó, kö-
zönség előtti fellépése.

Ványai Kovács Sándor egy fi nom, mély 
érzésű, érzékeny lelkületű, művészi vénával 
megáldott, sokoldalú, tehetséges, kreatív és 
mindezekkel együtt szerény ember volt. Em-
bertársaihoz szeretettel, mosolygó arccal és 
szemmel közelített. Mindenkiben a jót, az ér-
téket, a szeretni valót látta, és bízott bennük. 

Munkáját teljes lényét átadva – a fl ow él-
ményt átélve – végezte. Ilyenkor megszűnt 
körülötte a külvilág, csak az alkotásra kon-
centrált. Sok vállalkozás, intézmény arculatát 
tervezte, kivitelezte, honlap-rendszereket al-
kotott, működtetett. A hobbija volt a munká-
ja, és ezt kevés ember mondhatja el magáról. 
Ezért születhettek a keze alatt igazi, igényes, 
művészi, minőségi, maradandó produktumok. 

Beszédes fotói felejthetetlenek. 
Tudott lelkesedni, küzdeni a kitűzött célok 

megvalósításáért. Élete utolsó 3 hónapjában 
is, amikor állapota szívfacsaró módon szinte 
napról-napra rosszabbodott, hitt a gyógyulás-
ban, méltósággal viselte betegségét. 

A Prédikátorok könyvéből való idézettel 
zárjuk a nekrológot:

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van 
az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a szü-
letésnek, és ideje van a meghalásnak.”

Hiánya mérhetetlen fájdalommal párosuló, 
hatalmas űrt képez. Kitörölhetetlen digitális 
lábnyomok maradnak utána. Egy fénylő igaz-
gyöngy távozott közülünk!!!

Nyugodj békében! Emléked őrizzük.
Budapest, 2019. szeptember 7.

Feleséged Kata és Nővéred Évi

NEKROLÓG
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Október vége felé mindenütt elkezdődik a készület a 
megholtjainkra való emlékezésre: koszorúkat, virágokat, 
mécseseket vásárolunk, rendbe tesszük halottaink sírját, 
-a messzebb nyugvó szeretteink sírhelyét már korábban, 
az ünnep előtt meglátogatjuk; november elsején délután 
a temetők élettel telnek meg: a sírok pompás virágdísz-
be öltöztetve, mécsesek és gyertyák fénye világítja meg 
mindenhol a márványba, fába vésett neveket, a sírok 
mellett emlékező, imádkozó emberek mindenfelé. A ha-
lottakra való emlékezés napja ez, Mindenszentek estéje. 
Másnap, halottak napján a templomokban szentmiséket 
tartunk az elhunytak lelkiüdvéért, és lehetőség szerint 
ezen a napon is kimegyünk a temetőbe egy-egy csendes 
imádságra. Aztán az ünnep elmúltával újra a csend ve-
szi át az uralmat a holtak országában: egyre kevesebb a 
temetőlátogató, pár nap után hervadni kezdenek az em-
lékezés virágjai, az üvegmécsesek megtelnek esővízzel, 
s lassan a még helytálló virágok is az első őszi fagyok 
áldozataivá válnak...

Szívünkben azonban továbbra is őriznünk kell elment 
szeretteink emlékét. Naponta kötelességünk imádkoz-
ni a megholtakért, -de november hónap különösen is a 
megholtakra való emlékezés hava. Sokfelé szokás, hogy 
novemberi estéken vagy magánházaknál jönnek össze 
fájdalmas rózsafüzért imádkozni a megholtakért, vagy 
a templomokban gyűlnek össze, úgy mint májusban és 
októberben, és a halottakért tartanak ájtatosságot, közös 
imádságot.

Ilyenkor elsősorban a Tisztítótűzben szenvedő lelke-
kért imádkozunk: azokért a megholtakért, akiknek még 
szenvedniük, tisztulniuk kell bocsánatos bűneiktől, mi-
előtt az örök boldogságra beléphetnének. Ezek között 
lehetnek családtagjaink, szeretteink, ismerőseink, - de 
még több az olyan lélek, akiért senki sem imádkozik, 
vagy senki sem szokott szentmisét mondatni. Az ő szen-
vedéseik idejét rövidíti az értük mondott imádságunk 
vagy a felajánlott szentmiseáldozataink.

Nekünk, keresztényeknek tehát kötelességeink közé 
tartozik, hogy a megholtak lelkéért imádkozzunk. Nem 
elég megsiratnunk őket, nem elég fekete ruhában gyá-
szolni őket vagy pompás síremléket emelni sírhalmuk 
fölé. Mert ez legfeljebb a szeretetünk jele, segíteni mit 
sem segítünk ezzel a lelkükön...

Egy történet a fent említettek megértéséhez:

Börtönben sínylődik egy szegény ember. A börtön ab-
lakához odamegy három jóbarátja. Azt mondja az egyik: 
„Ó te szegény, mennyire pórul jártál! Nem győzök sajnál-

kozni szomorú sorsod felett, hogy ki tudja, hány eszten-
deig itt kell sínylődnöd!” Azt mondja a másik: „Istenem, 
milyen sanyarú a sorod ebben a nyirkos tömlöcben.. No, 
ne félj: küldök neked néhány jó meleg pokrócot, hogy amíg 
raboskodnod kell legalább jó melegen be tudj takarózni!” 
Végül megszólal a harmadik barát: „Elmegyek a király-
hoz, és addig könyörgök számodra a kegyelemért, amíg 
ki nem enged téged innen! Ha kell, dolgozom, robotolok 
érted, de előbb-utóbb kijárom neked a szabadulást!”

Ha csak síránkozuk a halottaink elvesztése felett, és 
csak a sírjaik, síremlékeik rendben tartása az egyetlen 
gondunk, akkor a két előbbi baráthoz hasonlítunk. De 
ha imádságainkban könyörgünk értük az Istenhez, ha 
az értük mondatott szentmisékkel, azt értük felaján-
lott böjtöléseinkkel, jó cselekedeteinkkel, búcsúnyerési 
lehetőségeinkkel közbenjárunk értük, akkor hozzájá-
rulunk ahhoz, hogy a tisztítótűzbeli szenvedésünk rö-
vidüljön, és mihamarabb bejussanak az óhajtott örök 
boldogságba.

November hónapban tehát különösen is imádkozzunk 
egyénileg vagy közösségben a megholtakért!

Czank Gábor plébános

Rózsafűzér a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Hagyományos, öt tizedes olvasón imádkozzuk.

Bevezetése a szokott módon: Hiszekegy, Miatyánk, 
három Üdvözlégy, Dicsőség.

Nagy szemekre: Adj Uram örök nyugodalmat a meg-
holt híveknek, és az örök világosság fényeskedjék nekik. 
Minden megholt hívek lelkei Isten irgalmasságából bé-
kességben nyugodjanak! Amen.

Kis szemekre: Üdvözlégy Mária, szenvedő lelkek Ki-
rálynője, könyörögj a Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, 
és Szeplőtelen Szíved érdemei által dicsőítsd meg Istent, 
minden lélek üdvözítéséért! Amen.

Emlékezzünk elhunyt szeretteinkre!



Dévaványai Hírlap - 19. oldal

Fájó szívvel emlékezünk id. Földi Dezső
halálának 2. évfordulójára.

 Szerető feleséged, családod és unokáid

Fájó szívvel emlékezünk Schwarcz Bertalan
halálának 3. évfordulójára.    -Szerető családja -

„Örök álmodat őrizze nyugalom
Szívünkben élni fogsz, mert szerettünk

és hiányzol nagyon.”

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet 
Kinek az élete jóság volt és szeretet.
A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Téged visszahozni nem lehet,
Meg kell tanulnunk élni nélküled,
Egy reményünk van, ami éltet és vezet,
Hogy egyszer találkozunk még veled.”

Megemlékezés

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

„Küzdöttél, de már nem lehet,
 Csend ölel át és szeretet.

 Csak az hal meg, kit felednek,
 Örökké él, kit igazán szeretnek.”

(Kosztolányi Dezső)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2019. augusztus 22-én, 
életének 79. évében elhunyt Kecse József, dévaványai 
lakos. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a 
kedves rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, is-
merősöknek, akik megjelentek a temetésén, és koszo-
rút, virágot helyeztek sírjára.

Gyászolja szerető családja: felesége,
gyermekei, unokái, dédunokája. 

• • • • • • • • •
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak 

akik Gábor Kálmánné Hőgye Julianna temetésén 
megjelentek, sírjára virágot helyeztek.

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, találj 
odafönt örök boldogságot.

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet
türelemmel viseltél magadban.

De az emlékeiddel szívünkben maradtál, számunkra 
Te soha meg nem haltál.”

 • • • • • • • • •
„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,

de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,

nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,

hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak akik 
Fűzi Imre temetésén megjelentek, sírjára virágot he-
lyeztek, együttérzésüket kifejezve.

Szerető családja

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a hat évvel ezelőtt elhunyt
szerettünkre, Szilasi Józsefné szül. Papp Ibolyára.

Családja

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, 
ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem 
vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én 
kezemből.”

(János 10,27–28)

Emléket felidézve
Ballagok a temetőbe.
A kezemben néhány virág,
Mikre szívem nagyon vigyáz.

Az emlékek hídján állva,
Mintha minden jobban fájna.
Fáradt szemem sápadt bőre
Könnypárától fényesítve.

Nem sietek, lassan megyek,
Lapozva régi képeket.
Bevillan a régmúlt újra.
Feledéssel ujjat húzva.

A temetőbe belépve
Virágtenger gyűrűjébe,
Mint hatalmas virágcsokor,
A sok sírra ráhajol.

Gyertyát gyújtok, emlékezem,
Kezem a fejfára teszem,
A pillanat áhitata
A lelkemet megsimtja.

A kis gyertyalobbanása
Felemel égi szférába,
Mutatja az égi jelet,
Sosem hal ki a szeretet.

Mivel a következő újságunk Mindenszentek ünnepe és a halottak napja után fog megjelenni, ezért jelen
számunkban Ladányi Gábor lírai hangulatú költeményével emlékezünk elhunyt szeretteinkre.

Ballagok a temetőbe
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- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés
- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

Ernyes Csaba és Halasi Terézia lánya Lilla Terézia,
Lestyán Tamás és Ungi Kitti lánya Lilien Kitti,
Farmasi Ádám és Kovács Anna lánya Flóra.

Születések: §
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

VÁLTOZATLAN FELTÉTELEK MELLETT ISMÉT
MŰKÖDIK SZEGHALMON A TÜDŐSZŰRŐ!

Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének dön-
tése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak 
el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi 
Tüdőgondozóba.

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező 
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállí-
tani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

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

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik ko-
rábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!

Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06 66/371-796-os telefonszámon a 121-es melléken kérhet 
a Tüdőgondozótól.

Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Köz-
alapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. 
(volt polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100-as tele-
fonszámon a 129-es melléken.

Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdőszű-
rővel történt telefonos egyeztetést követően minden jelent-
kezővel telefonon közöljük.

TÜDŐSZŰRÉSESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános

Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök
bérlésére. Legyen szó családi, baráti összejövetelekről, ballagás-
ról, lakodalomról vagy bármilyen más jellegű rendezvényről. 

Bérelhető eszközök és díjai:
 Eszköz megnevezése: Bérleti díja:
  1. Kültéri ,,mobil” szék 250.-/db
  2. ,,Bankett” asztal (összecsukható) 1.000.-/db
  3. 2x2 méteres sátor 5.000.-/db
  4. 5x5 méteres sátor 10.000.-/db
  5. Mobil hangtechnika 2.000.-/alkalom
  6. Projektor 5000.-/alkalom
  7. Vetítővászon 2.000.-/alkalom
  8. Mikrofon+kábel 1.000.-/alkalom
  9. WiFi-s hangtechnika+mikrofon 10.000.-/alkalom
Terem bérlési lehetőség  (40m2 alapterület)   2500.-/óra

(Széchenyi u. 8. múzeum)

Az eszközök bérlésére a DÁMK Művelődés Központ iro-
dájában van lehetőség (Dévaványa, Gyöngy u. 8.), illetve 
érdeklődni személyesen vagy az alábbi telefonszámon le-
het: 66/483-051.
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TELEK ELADÓ!
ARANY JÁNOS u. 29. (745 M2)

ÉRDEKLŐDNI:
06/70-313-36-84

(ESTE 19 ÓRA UTÁN)

JÓ MINŐSÉGŰ
KISBÁLÁS

BÚZASZALMA
ELADÓ!

ÉRD.: 06/30-284-8642

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!

Tisztelettel és becsülettel váromTisztelettel és becsülettel várom
régi és új kuncsaftjaimat. Hűtők, fagyasztók,régi és új kuncsaftjaimat. Hűtők, fagyasztók,

valamint gáz készülékek karbantartása,valamint gáz készülékek karbantartása,
javítása OKJ-s végzettséggel.javítása OKJ-s végzettséggel.

VÉDŐFÖLDELÉS VERÉSE rövid határidőre. VÉDŐFÖLDELÉS VERÉSE rövid határidőre. 

 vállalt tevékenységemre garanciát biztosítok! vállalt tevékenységemre garanciát biztosítok!
Hajdú Imre, Tel.: 66/484-190,Hajdú Imre, Tel.: 66/484-190,

Mobil: 06/70-600-0975.Mobil: 06/70-600-0975.

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,

kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők 

a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő

Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

MEGHÍVÓ!
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit

a Dévaványai Múzeumbarátok Köre
által szervezett szórakoztató, zenés műsoros

BATYUS BÁLRA.

Időpontja:
2019. november 22.

   (péntek) 17 óra

Helyfoglalás: november 15-ig a múzeumban.

További részletek a hírlap következő számában, 
illetve a facebook oldalon lesznek olvashatók.

Tel.: 66/485-040, 06-20/492-1038.

                                              

Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.) 
Kamatmentes részletfi zetési lehetőség!

Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 

Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:

 2019. október 18. (péntek) 17 óra 
Tel.: 06-30/823-3269, 06-30/205-3164. www.soforsuli.hu

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM



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

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2019. OKTÓBER 28., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2019. október 28-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő

lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: November 8.  A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

          Dr. Zsíros István állatorvos
    Eboltás • mikrochipes  

                           megjelölés • gyógyítás

       06/30-391-46-05

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107

A gyomaendrődi orvosi ügyelet a
66/386-520-as számon elérhető.

Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220
Polgárőrség: 06-30/627-1069

E-on hibabejelentő: 06-80/210-310.
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Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17.30, 
Szo: 7-12, V: 7-10.

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

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
- sertés, marha, birka ill. szárnyas húsok,
- saját készítésű füstölt termékek (kolbász, szalámi,

húsok, disznósajt), 
- saját készítésű friss termékek (sütnivaló hurka,

kolbász, májas, abált szalonna, tepertő),
- zsírok (sertés, mangalica, kacsa, liba), 
- főtt füstölt termékek (Erdélyi szalonna, császárszalonna, 

bordaporc), 
- Megyeri féle 6-8 tojásos száraztészták,
- fűszerek, ételízesítők, pácok, 
- savanyúságok, 
- körösladányi hagyományos érlelésű savanyú káposzta, 

Disznóvágáshoz fűszerek, pácok, belek,
műbelek széles választéka kapható!

Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:
- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok - félkész 

leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.

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

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.

ERDŐSNÉ CMARKÓ ILONA, GYÓGYMASSZŐR,
TELEFON: 06-20/402-2458.

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








