Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2021. szeptember 9. napján
rendkívüli ülést tartott.
Első napirendi pontban a központi orvosi rendelő felújítására in-house beszerzés keretében szerződés kötésről döntöttek a Ványa-Szolg Kft-vel, bruttó
81.868.286,- Ft összegben.
Második napirendben pályázat benyújtásáról döntöttek „Központi orvosi rendelő és védőnői szolgálat
eszközeinek beszerzése” projekt címen.
Harmadik napirendi pont keretében döntöttek arról, hogy csatlakozni kívánnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez és
elfogadták a kapcsolódó Bírálati Szabályzatot.
Negyedik napirendben döntöttek arról, hogy bérbeadás útján meghirdetik az önkormányzat tulajdonában és gazdálkodásában lévő mezőgazdasági földterületeket.
Ötödik napirendi pontban döntöttek arról, hogy az
5510 Dévaványa Szeghalmi út 12. számú kivett általános iskola vagyonkezelési jogát 2021. szeptember 1.
napjától Dévaványa Város Önkormányzata gyakorolja,
valamint elfogadták a vagyonkezelési szerződés változásokkal egybefoglalt hatályosított okiratát.
A Képviselő-testület 2021. szeptember 30. napján
megtartotta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását követően első napirendben
döntöttek az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Második napirendi pontban elfogadták az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztatót.
Harmadik napirend keretében elfogadásra került
a Dévaványai Települési Értéktár 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámoló, továbbá a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság tagjává választották
Hajdu Ildikó Tündét, valamint elfogadták a Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Negyedik napirendi pontban megtárgyalták és elfogadták az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac 2020. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, mely szerint pozitív mérleggel zárták az évet.
Ötödik napirendben elfogadásra került az önkormányzat 2019-2024. évi gazdasági programja.
Hatodik napirendi pont keretében módosították az
önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét, amely az
orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásával bővült.
Hetedik napirendben döntöttek arról, hogy a közétkeztetési feladatok ellátásával változatlan formában

megbízzák a Prizma- Junior Zrt-t 2022. február 1. és
2024. január 31-e közötti időszakra.
Nyolcadik napirendi pontban felhatalmazták a polgármestert, hogy a BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft-vel a kerékpárút nyomvonaltervek elkészítésére bruttó 1.873.250,- Ft értékben vállalkozási
szerződést kössön.
Kilencedik napirendben felhatalmazták a polgármestert, hogy az „Ipari terület fejlesztése Dévaványán”
beszerzési eljárás eredményeként az Agricola Dévaványa Kft.-vel a pályázati műszaki dokumentáció elkészítésére bruttó 2.527.300,- Ft értékben vállalkozási
szerződést kössön.
Tizedik napirend keretében felhatalmazták a polgármestert, hogy a „Közútfejlesztés Dévaványán” beszerzési
eljárás eredményeként, hogy a BERPROMER Mérnöki
és Szolgáltató Kft-vel a pályázati műszaki dokumentáció
elkészítésére bruttó 1.223.772,- Ft értékben vállalkozási
szerződést kössön.
Tizenegyedik napirendben felhatalmazták a polgármestert, hogy a „Zöld szív projekt” beszerzési eljárás
eredményeként a Szász-Terv Kft-vel a pályázati műszaki dokumentáció elkészítésére bruttó 3.175.000,- Ft
értékben vállalkozási szerződést kössön.
Tizenkettedik napirendi pontban egyetértettek a Békés Megyei Kormányhivatalnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett szakmai
segítségnyújtással és a soron következő testületi ülésen
a rendelet módosítása megtárgyalásra kerül.
Tizenharmadik napirendi pontban elfogadták az általános iskolai körzethatárokat, továbbá a pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.
Tizennegyedik napirend keretében támogatás
odaítéléséről döntöttek a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány részére, összesen 1.668.765,- Ft öszszegben.
Zárt ülés keretében állásfoglalást igénylő személyi
ügyben hoztak döntést.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2021. október 28. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
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.
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Polgármesteri tájékoztató
IDŐSEK VILÁGNAPJA
Szeretettel köszöntöm városunk idősebb lakóit az Idősek
Világnapja alkalmából!
Szívből köszönöm Önöknek azt a jelent, amelyben élhetünk, jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánok minden idős dévaványainak.

Dévaványa új integrált igazgatási központjának, a Városházának az átadása volt.
Már elkezdődött a jövő évi városnapi programsorozat
szervezése, melynek keretében egy kérdőív is felkerült a
város honlapjára. Kérjük segítsék munkánkat a kérdőív kitöltésével!

FINISBEN A TOP PLUSZ
KÖZÖSSÉGI ÉLET

PROGRAM TERVEZÉSE

ÚJRAHANGOLÁSA DÉVAVÁNYÁN
2020-ban a pandémia miatt lényegében beszüntetésre került minden kulturális tevékenység: a látogatók előtt
bezártak közművelődési intézmények, elmaradtak a várva
várt zenei koncertek és sportesemények a civil szervezetek
működése pedig leállt. Az egész országban, így Dévaványán
is a gazdasági ágazat turisztikai vonulata, valamint a kulturális ágazat egésze hatalmas veszteségeket szenvedett, eltávolodtak a társadalom szereplői egymástól. Nem volt mód
és alkalom a lakosság, a civil szféra valamint a közigazgatás,
az állam és az önkormányzat közötti találkozásra, párbeszédre. Mindemellett az emberekben folyamatosan nőtt a
feszültség a betegség terjedése, szeretteik elvesztése, a korlátozó intézkedések, a bezárások és természetesen a gazdasági recesszió miatt is.
A fentiek miatt is Dévaványa város vezetősége 2021. július 9-10. között egy nagyobb szabású két napos városi rendezvény megtartásáról döntött, ahol lehetőséget kívántak
adni a lakosságnak és a civil szervezeteknek a felszabadult
találkozáshoz.
A rendezvény gerincét a könnyűzenei előadások, koncertek adták, amelyre felfűzve különböző színes programokat
kínáltak a szervezők úgy, mint pl. kézműves vásár, vidámpark, kiállítás. A rendezvény egyik legfontosabb eseménye

Közel egy éve folyik a munka, hogy a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ kiírásaira megfelelő módon felkészüljünk. 4 fő irányban halad a tervezés,
4 alapvető cél megvalósítására van lehetőségünk. Az „Élhető települések” elnevezésű felhívás keretében 2 pályázati
konstrukcióval készülünk, melyből az egyik a zöld város
kialakítása lenne az egykori polgármesteri hivatal területén. Az elképzelések szerint a területen lévő rossz állapotú
épületek elbontását követően egy zöld felületekkel tarkított
szabadidő- és pihenő tér kerülne kialakításra, ahol a jövőben a városnapi rendezvények is helyet kaphatnának.
A fejlesztéssel kapcsolatban korábban már feltettünk egy
kérdőívet a város honlapjára, kérjük a Tisztelt Lakosokat,
hogy annak kitöltésével segítsék munkánkat.
A másik cél a Körösladányi utcán a kerékpárút folytatása,
ezzel lehetőségünk lenne, hogy minden városrészt bekapcsoljunk a kerékpárút hálózatba.
A Belterületi utak fejlesztése felhívás keretében a város
különböző pontjain szeretnénk fejleszteni a szilárd útburkolatokat, a „helyi gazdaságfejlesztés” elnevezésű felhíváson
belül pedig a téglagyár további fejlesztését tervezzük. A pályázatok megjelenésére 2021. IV. negyedévében számítunk.
Valánszki Róbert, polgármester

FELHÍVÁS
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete kiírta az BURSA
HUNGARICA „A” és „B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot 2022. évre.
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltétele (2 tanulmányi félévre pályázható):
Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal
rendelkezők jelentkezhetnek, akik

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2022 őszén már
nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév
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első félévére eső ösztöndíj már nem
kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022.
tanév második félévére a beiratkozott
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltétele (6 tanulmányi félévre pályázható):

FELHÍVÁS
Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2021/2022.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett pályázók
jelentkezhetnek, akik a 2022/2023.
tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali
munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők
közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi általános
felvételi eljárásban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.
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 öszszegének 300%-át nem haladja meg
(85.500,- Ft).
A pályázati kiírás és a bírálati szabályzat a devavanya.hu oldalon elérhető. A pályázat beadási határideje:
2021. november 5.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció
szükséges. A regisztrációt követően
tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az
EPER-Bursa rendszerben. (Elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx). A személyes és pályázati adatok
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál (Dévaványa Város

Önkormányzata 5510 Dévaványa,
Árpád utca 1., igazgatási és szervezési iroda F08) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban 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
• az egy háztartásban élő személyek
jövedelmének igazolása a pályázat
benyújtását megelőző hónapról
• hallgatói jogviszony igazolása („A”
típus esetén).
Bővebb információért keresse a
www.devavanya.hu weboldalt, illetve
személyesen Dévaványa Város Önkormányzata igazgatási és szervezési
irodáját (F08-as iroda).

MEGKEZDŐDÖTT A KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
RENDSZER FEJLESZTÉSE A DÉLALFÖLD TÉRSÉGÉBEN
A Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás támogatás segítségével
bővül és korszerűsödik a hulladékgyűjtés járműflotta, valamint
a nagy számban kerül beszerzésre
hulladékgyűjtő edényzet a lakosság
számára. Fejlesztés keretein belül
korszerűsödnek a hulladékkezelő
létesítmények, új átrakóállomással
és hulladékudvarral válik gazdagabbá a térség. A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben hatékonyabban lehet a hulladékot begyűjteni
és nagyobb hulladékmennyiség kezelésére lesz lehetőség. A projekt a
Széchenyi 2020 program keretében
összesen 2,9 millárd forint vissza
nem térítendő Európai Uniós és a
Magyar Állam által nyújtott támogatásból valósul meg.
A Széchenyi 2020 program keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél- Alföld
térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási

és előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító
számú pályázat összesen 2 908 608 389
Ft-ból valósul meg, melyből az Európai
Uniós és a Magyar Állam által nyújtott
támogatás összege 2 622 499 810 Ft.
A fejlesztés megvalósítója a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás, amely sikerrel pályázott és valósított meg korábban is hulladékgazdálkodási fejlesztéseket. A jelen fejlesztés szükségszerű a
jogszabályi előírások szigorodásának
és az országos hulladékgazdálkodási
célok elérése érdekében.
A projekt eredményeként fejlesztésre kerülnek a már meglévő létesítmények, mint az orosházi, szeghalmi és
mezőhegyesi hulladékátrakó állomások, valamint a békéscsabai hulladékkezelő és komposztáló. A begyűjtés és
szállítás hatékonyságának növelése érdekében új átrakó állomás létesül Gyomaendrődön és egy új hulladékudvar
Békéscsabán, valamint jelentősen bővül a járműpark.
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Összesen 17 db járművel, és 50.400
db különböző méretű gyűjtőedény járul hozzá a komplex hulladékgazdálkodási rendszer biztonságos üzemeltetéséhez.
A projekt megvalósítása során már
lezajlott az eszközök és járművek beszerzése és átvétele.
A megvalósítás 2021-ben az építési
feladatok elvégzésével folytatódik.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2023.12.01.
A projektről bővebb információt a
www.dareh.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: nfp@
nfp.hu

DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Társaságunk előzetes időpontfoglalással fogadja ügyfeleit
a békéscsabai központi ügyfélszolgálatán. Aki teheti e-mailben, postai úton vagy telefonon intézze ügyeit. (A telefonos
ügyintézés során hosszabb várakozási időre kell számítani.)
A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok
számának csökkentése érdekében előzetes időpontfoglalással
lehet ügyet intézni a Békéscsaba Kinizsi utca 4-6. szám alatti
központi ügyfélszolgálati irodában.
Az ügyfélszolgálati irodában csak – a bejárati ajtó mellett
elhelyezett – kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni. Maszk viselése várakozás és ügyintézés során mindenki számára kötelező!
Az ügyféltérben – egyszerre – két ügyfél tartózkodhat.
A várakozás az épületen kívül lehetséges.

Központi Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

Szelektív hulladék: október 20. (szerda), november 3.
(szerda), november 24. (szerda).

II. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék keddi
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: október 27. (csütörtök),
november 8. (hétfő).
Szelektív hulladék: október 20. (szerda),
november 3. (szerda), november 24. (szerda).

III. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék szerdai
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: október 28. (csütörtök),
november 9. (kedd), november 22. (hétfő).
Szelektív hulladék: október 20. (szerda),
november 3. (szerda), november 24. (szerda).

Telefon: +36 66/447-150

IV. körzet

Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelése (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelyezése,
hulladékszállítás elmaradása):

email: szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Lakossági ügyfeleink számára (pld.: adásvétel bejelentése,
szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek) és egyéb, általános információk (pld. fizetési felszólításokkal kapcsolatos adategyeztetés, egyenleglekérdezés, edényméret változtatás) kezelése:

email: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses
feltételekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel,
edényméret változtatással kapcsolatos kérdések, információk
kezelése): email: uzletiugyfel@grnkft.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVA TARTÁSA:

Dévaványa, Hősök tere 1.
Október 20., november 3., november 17-én
8 - 11 óra közötti időpontban
(szerdai napokon).

HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK

(területe azonos a vegyes hulladék csütörtöki
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: október 28. (csütörtök),
november 9. (kedd), november 22. (hétfő).
Szelektív hulladék: október 20. (szerda),
november 3. (szerda), november 24. (szerda).

SZELEKTÍV TÖBBLETHULLADÉK ÁTADÁSA

Az ingatlanhasználó átlátszó vagy áttetsző színű zsákban
kihelyezheti a többlet szelektív hulladékot. Szelektív többlethulladékhoz a DAREH nem forgalmaz külön zsákot.
A zsákban elhelyezett kommunális (vegyes) vagy szelektív hulladékot a zárt fedelű edényekkel együtt, azok mellé
kell kihelyezni a megadott gyűjtési napon reggel 6 óráig.
LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi
úton).
Nyitva tartás: Kedd és péntek naponta: 8-17 óra között és
minden hónap első szombati napján: 8-16 óra között.

Telefonszám: 06-30/163-2639.

I. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék hétfői
napon ürített területével.)
Munkaszüneti naptól függetlenül a november 1. napi
kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés a megszokott rend
szerint történik.
Zöldhulladék gyűjtés: október 27. (csütörtök),
november 8. (hétfő)

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal
mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben
eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt, állat-járványügyi intézkedésként Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével
Békés megye közigazgatási területére vonatkozóan 2021. október 2. napjától, 2021. október 22. napja közötti időszakra
EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT rendel el.

Az állat-járványügyi intézkedés hatálya alatt:
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a RÓKA.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek óta sikerrel
alkalmazzák. Hazánkban 1992-ben kezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, majd a kedvező
tapasztalatok alapján egyre nagyobb területen került kihelyezésre a csalétek-vakcina. 2004-2007 között az ország teljes területén
zajlott a program, majd a kezelt területet a járványügyi helyzet
kedvező alakulása következtében fokozatosan csökkenteni lehetett. Jelenleg az ország déli és keleti határa mentén folytatódik a
rókavakcinázás.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös,
de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely kb.
4.0 cm átmérőjű, kb. 1.5 cm magas, szürkésbarna színű. A róka,
miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.

5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére
NEM SZABAD HOZZÁNYULNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az
alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy 70%-os alkohollal, vagy ezek hiányában
bő szappanos vízzel lemosni. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során
keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen
jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség.
b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított huszonegy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tar tani (EBZÁRLAT), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett
időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a
korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát
segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék
fel a róka számára kihelyezett csalétkeket.
Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe,
szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és értesíteni kell a népegészségügyi hatáskörben
eljáró járási hivatalt.
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Köszönjük figyelmüket!
Dévaványa Város Önkormányzata

HARMINCÉVES A SZÜGYI - PROGRAMSOROZAT
Író-olvasó találkozó
- szeptember 24.

Fotó: Lovász Judit

Az eltelt harminc év alatt sok pedagógus tanított iskolánkban. Az alapítók
közül már csak Takács Beáta aktív dolgozónk. Az évfordulóra elfogadta meghívásunkat az alapítók közül a Miklya
házaspár, akik azóta irodalmi vonalon
figyelemre méltó sikereket értek el.
Miklya Zsolt költő, pedagógus, szer-

zak Közössége által a reformáció 500.
évfordulójára kiírt pályázatát megnyerte Limesen égő című versével, sőt versének megzenésítésével a Hangraforgó
együttes is első lett. Sajnos ezt a sajtó
meglehetősen szűkszavúan kommunikálta, de Zsolt és Mónika életük egyik
legszebb emlékeként, Isten ajándékaként őrzik a wittenbergi díjkiosztó ünnepség minden pillanatát.
A művészházaspár öt gyermeke közül mindegyik életére hatott az irodalomnak, s ezzel egybeforrva a magyar
nyelvnek ilyen magas szintű jelenléte
a családban. Egy gyermekük, Miklya
Anna lett író. Ajánljuk szíves figyelmükbe bármelyikük írásait.

Tárgyak hajdani diákok
életéből - szeptember 27.
kesztő, gyermek- és ifjúsági irodalmi
szakember, a Parakletos Könyvesház
felelős szerkesztője, az Író Cimborák
műhely alapító tagja. Felesége Miklya
Luzsányi Mónika író, publicista, pedagógus, teológus.
Az Oláh Gizella által vezetett beszélgetésből megtudtuk, hogy a házaspár
újító pedagógiai nézeteit a 90-es években nem tudta Dévaványán érvényesíteni, ezért költöztek el. Nosztalgiából vetítettek a gyerekeknek egykori
ványai tanítványaik munkáiból egy
kedves összeállítást. Mónika elmondta, hogy az alkotó tehetség egy sajátos
egyéni szemléletet jelent, ami ott szunynyad már a kicsi gyermekben, és hogy
egy-egy mű létrejöttének mozzanatait
élet-halál kérdésként éli meg a művész.
Zsolt arról beszélt, milyen fontos lenne
a mai gyermekeknek is - a szobában ülő
számítógépes játékok helyett - kortársakkal a szabadban rohangálva, beszélgetve a természettel egybeforrva gazdagítani testet, lelket és elmét. Szerinte ez
az igazi alap a kreatív gondolkodáshoz,
a világ szépségeinek befogadásához.
Olvasóvá is az ilyen gyermekek válnak.
Mónika gyermekkorában hónapokig
játszotta barátaival az Egri csillagokat: ő
Jumurdzsák szerepét választotta.
Szóba került az is, hogy Miklya Zsolt
2017-ben az Európai Protestáns Egyhá-

(Oláh Gizella kiállításmegnyitója)
Tíz éve, amikor 20 éves lett a Szügyi,
rendeztünk egy hasonló kiállítást. Mivel, azokból a diákokból már senki
nincs itt, gondoltuk, megismételjük. Jól
döntöttünk. A régi tárgyak a mostani
diákok érdeklődését is fölkeltették. Jó
érzés volt, ahogy az elmúlt két hétben
folyamatos figyelem kísérte a munkámat. Persze éppenséggel elmehettünk
volna a helyi múzeumba is, de tapasztalatom szerint a gyerekek nagy része
nem szeret múzeumokba járni, mert
unalmasnak tartja. Így viszont, ahogy
a szemetek előtt gyarapodtak a dolgok - míg végül megkapták a nevüket
is - alkalmunk volt beszélgetni róluk.
Találgattátok, vajon mi lehet egyik vagy
másik kiállított tárgy. Mire használták? Minden nap, sőt naponta többször
megnézhettétek, már-már személyes ismerősök lettek.
Egyik nap Malvina megkérdezte, miért gyűjtöm, és hol tartom ezt a sok régi
holmit.
Nos először válaszolok a „hol?”-ra.
Minden tárgy valahol az otthonunkban
velünk él. Vannak, amelyek fiókokban,
dobozokban, szekrényben, garázsban,
de egy részük dísztárgyként kitéve a
lakás különböző pontjain. És akadnak
olyanok is, amiket használok. Ilyen
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például az asztalterítő, az ecetes üveg,
a cukortartó, a kézitükör, a diótörő, a
gyermek kerek kas. Még a bőröndöt is abban játékokat tartunk. És képzeljétek,
nagyon sok mindent el sem hoztam,
mert nem való ide: első világháborús
katonai kulacs, birkanyíró olló, üveg
légycsapda, demizson, réztányéros karos mérleg, különböző borotvák és még
sorolhatnám.
És, hogy miért gyűjtöm őket? Mert a
régi tárgyaknak lelkük van. Izgalmas
belegondolni, hogy valamikor közük
volt olyan emberekhez, akik már nem
élnek. Valaki elkészítette, egy másik a
vásárban árulta, a harmadik megvásárolta. Lehet, hogy ajándéka vitték egy
jeles alkalomra mondjuk nászajándékba fiatal házasoknak. Mindegyik csupa
titok. A legtöbb holminak nem ismertem a tulajdonosát, de vannak személyes emlékeim is például egy téglából
faragott szív alakú csirkeitató, amit az
apai nagymamám készített. Az most
nincs itt, de elhoztam az édesanyám
emlékkönyvét és bizonyítványát. Abban
látható a hetessel való osztályozás. Nem
vásároltam egyiket sem, csak úgy hozzám kerültek.
Amikor a Kincskereső kisködmönt,
A Pál utcai fiúkat vagy a Légy jó mindhaláligot olvassuk, szívesen viszek be a
történetekben szereplő tárgyakból néhányat, hogy könnyebb legyen elképzelni a régi világot.
Köszönöm munkatársaimnak, hogy
néhány érdekes darabbal ők is hozzájárultak a kiállításhoz, amit október végéig lehet megtekinteni a Vörösmarty
utcai épületünk folyosóján.
Bízom abban, hogy ezek után a múzeumokban is szívesebben nézelődtök majd. Sokat lehet tanulni az ottani
tárlatokból. A régi korokat megidéző
filmek, olvasmányok is könnyebben
megérthetőek, ha ismerjük az egykori embereket körülvevő tárgyakat. Ez
egyébként fordítva is igaz: a múzeumok
tárgyai is tartalommal telnek meg, ha
sokat olvasunk az elmúlt időkről.
Babits Mihály ezt így fogalmazta meg.
„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon
kapaszkodhatsz a jövőbe.”

A KÖNYVTÁR HÍREI
Magyar népmese napja a könyvtárban
A Magyar népmese napját 2005
óta ünnepeljük szeptember 30-án,
Benedek Elek születésnapján. Ebből az alkalomból hirdettük meg
Mi fán terem? címmel játékos
programjainkat a Ladányi Mihály
Könyvtárban, óvodás és alsó tagozatos csoportok részére.

tük, egyes részeket magunk meg is
tapasztaltunk, így például örömmel
jelenthetjük, a borsót és a lencsét
mind egy szemig kiválogattuk, a
gyerekeket ideszállító paripáknak
pedig tüzes parazsat készítettünk!
A foglalkozások végén a gyerekek
mindig szabadon keresgethetnek,

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy
2 csoport, 9 osztály, összesen 193
fős létszámmal látogatott el hozzánk. Ezúton is szeretnénk kiemelni és megköszönni a pedagógusok
segítségét!
Kis könyvtári ismerkedés, beszélgetés után a gyerekek elindulhattak
a mesehősök kalandos útjain. Az
osztályok csoportmunkában játékos feladatokon vehettek részt, fejtörőket oldottak meg, labirintusokból keresték a kiutat. A fiúk ígéretet
kaptak, hogy a hétfejű sárkányt a
raktárban tartjuk, a lányokat pedig
biztosítottuk, hogy senki babzsákjába nem rejtettünk borsószemet.
Helytelen viselkedés megelőzésére
varangyos békákat ígértünk, de mivel mindenki nagyon ügyes volt, a
csók elmaradt… 
Sok mese tartalmát felelevenítet-

olvasgathatnak a könyvtárban. Ez míthatunk, egy-egy bölcs tanáccsal
éppoly hasznos, mint a szabad já- majd átsegítenek minket, aggódni
ték. Tegyük ezt lehetővé a számuk- pedig kár, ha a vége jó, minden jó!
ra óvodán és iskolán kívül is!
Gyányi Éva,
A népmesének a mesélő és a
gyerekkönyvtáros
hallható is részese, ebből a kapcso-
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latból születik meg az élőbeszéd
művészete. Ez a művészet akkor is
működik, ha szülőként nem mi vagyunk a legtehetségesebbek, a legfantáziadúsabbak. Abban mindenesetre biztosak lehetünk, hogy ha
megakadnánk valahol a meseszövésben, a gyerekekre mindig szá-

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Tanévkezdés 2021/2022.
Iskolánk hagyományai közé tartozik
a békéscsabai Rádió1 interjúja a tanév
indításáról. A legfőbb újdonságokról
szóló kérdéseken keresztül bemutatjuk az idei tanévünk legfontosabb változásait.
A tavalyi tanévben sokan és eredményesen szerepeltek iskolájukból
az országos versenyeken. A jelenlegi
végzősök milyen szakmákat képviselnek az új tanév versenyekein? Milyen képzések népszerűek a kilencedikesek körében?
Végzős évfolyamunkon jelenleg az
érettségit adó képzésben fodrászok és
informatikusok tanulnak. A három
éves szakmai képzésüket pedig eladók,
pincérek és számítógép-szerelő-karbantartók zárják.
Büszkék vagyunk rá, hogy a 4 évvel
ezelőtt elindult informatikai képzésünk töretlen, hiszen a mostani technikumi kilencedik osztályban is indult
informatikus csoport a fodrász mellett.
Örülünk, hogy a technikusi képzést
sokan választották az idei tanévben is,
vállalva az érettségi mellett egy szakma
megszerzését is.
A jelenlegi kilencedikesek számára
nagy előnyt jelent, hogy négy év után,
12. osztályban a három kötelező tárgyból, magyarból, matematikából és történelemből érettségiznek, majd a 13.
évet követően tesznek vizsgát választott idegen nyelvükből és a szakmai
tárgyakból. Úgy gondolom, ez hatalmas előnyt jelent, biztosabb tudást és
jobb eredményeket garantál a vizsgákon.
A kilencedik és végzős évfolyamok
mellett milyen osztályokkal dolgoznak, milyen képzések népszerűek
még Önöknél az idei tanévben?
Az induló és végzős évfolyamok mellett a 10. és 11. osztályosokra is több
újdonság vár ebben az évben.
A 10. évfolyam technikusai ágazati
vizsgát tesznek, amely írásbeli, gyakorlati, interaktív vizsgarészekből áll.
Az eddig megszokott vizsgafeladatok

mellett a tavaly elindított, idei évben
pedig tovább-fejlesztett portfoliójukat
mutatják be, szakma-választásukról,
szakmához kötődésükről is beszélve.
A 10. osztályos szakképzősök pedig
az egy hét elmélet-egy hét gyakorlat rendszerben teljesítik feladataikat külsős cégeknél, akikkel ők már
munkaszerződést kötöttek az eddig
megszokott tanulószerződés helyett.
A munkaszerződési minden előnyével
(juttatások, javadalmazás tekintetében), ugyanakkor minden felelősségével is: a munkavégzés pontosságára,
színvonalára és gondosságára vonatkozóan.
Minden 9. és 10. évfolyamos tanulónk folytatja az előző évben már megismert projekt munkát. Órarendjük is
e mentén szerveződik az idén: minden
osztályban, szakmában projektsávok
kerültek kialakításra a szakmai oktatásban, amihez természetesen a közismereti tárgyak is a lehető legtöbb ponton kapcsolódnak.
A tavalyi tanév interjújából emlékszem olyan érdekes projektekre,
mint a cukorvirág-készítés vagy a
fűszer- és gyógynövénykert kialakítása. Milyen új projektek elé néznek
most a diákok és oktatók?
Az idei tanévben az előző év tapasztalatait hasznosítva sokkal több projekt valósulhat meg. A teljesség igénye
nélkül néhányat említek most: útvonalkövető robot az informatikusoknál,
márványozás a festőknél, ékszerkészítés a fodrászoknál vagy tan-túra és
bolt-járás a kisgyermekgondozóknál,
illetve az eladóknál.
A projektek száma a tervezettnél
is tovább növekedhet, hiszen a projekt-rendszer egyik legfőbb pozitívuma, hogy éppen a flexibilitást,
mobilitást helyezi előtérbe: tehát egy
megvalósuló projekt során felmerülhet egy újabb, az előzőt továbbfejlesztő
vagy árnyaló, vagy éppen egy merőben
új lehetőség is, ami kezdeményezés
nem csak az oktatók, hanem a diákok
részéről is indulhat. A megvalósítás
persze minden esetben közös és min-
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den esetben segíti a vizsgákhoz szükségek ismeretek, készségek, attitűdök
megszerzését, elmélyítését.
Az elmondottak alapján a 20212022-es tanév is igen mozgalmasnak
ígérkezik Dévaványán. Gondolom,
azért szabadidős programokat is terveztek az új évre.
Igen, természetesen ez így van. Diákönkormányzatunk a tőle megszokott
módon már régi, hagyománnyá vált
programjai mellett idén is sok meglepetéssel, újdonsággal készül.
Emellett az elmúlt tanévben indult
és most befejeződő beruházás eredményeként iskola-udvarunk új közösségi
térrel bővült.
Az eredetileg betervezett kézi és kosárlabda, illetve kispályás foci is nagy
népszerűségre számíthat tanulóink
között.
Testnevelőink terveit és kérését támogatta fenntartónk, a Gyulai Szakképzési Centrum vezetősége és a kivitelezővel egyeztetve azonban több más
sportág is helyet kapott a területen,
mint a streetball, B33, lábtenisz, lábtoll
labda, tollaslabda és speedminton.
Ezen újdonságokkal nem csupán
diákjaink ismerkedhetnek meg majd,
hanem a városi sportegyesülettel
együttműködésben a város fiataljai, lakosai, baráti társaságok is. Hiszen városi viszonylatban is most először nyílik lehetőség kültéri kosárlabdázásra,
lábteniszezni, lábtoll és tollaslabdázni eredeti pályán, és a speedmintont
megismerni.
A különböző színnel felfestett játékterek mellett lehet majd még a pályán
olyan sportágakat gyakorolni, mint a
görkorcsolya, gördeszka, hoverboard,
BMX.
Ezen kívül alkalmunk lesz a különböző KRESZ kerékpáros szabályok játékos formájú oktatására is.
Vagy akár informatikusok is igénybe
vehetik saját szakterületükön a teret
modell és robotikai versenyek során.

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
GRILL-PARTY után
SAJT- és TÚRÓFESZTIVÁL
Szeptember 11-én a dévaványai
Füst&Tűz Grillparty után szeptember
17-én, 18-án és 19-én a gyomaendrődi
Sajt- és Túrófesztiválon vettünk részt,
mutattuk be iskolánk képzéseit.
Standunkon helyet kapott minden
szakmánk bemutató anyaga: a fodrászok gyönyörű hajfonatai, versenyek
kupái, az informatikusok által épített
Lego-robot, a kisgyermekgondozók
pár hónapos baby-babái, az őszi díszek:
termések, textil-tökök, gyümölcs-tálak. A kereskedők ajándékcsomagot
készítettek össze, a hegesztők és festők
eszközeiket helyezték ki, míg két tabló
a kollégiumi élet szép pillanatait idézte.
Az iskolát képviselő diákok saját
szakmájukat mutatták be az érdeklődőknek, apró ajándékokkal kedveskedtek a gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt.
Bízunk benne, hogy lesznek olyan
pályaválasztók, akik e kezdeti bemutatkozás után kedvet kaptak, s ellátogatnak hozzánk októberi, novemberi vagy
decemberi nyílt napjaink egyikén.

Élménybeszámoló,
25. Ifjúsági Honismereti
Akadémia, Kalotaszeg
Még 2020-ban vettem részt, a Honismereti Szövetség „Kincses Kárpát-medence” - a magyarság hagyományos
értékei pályázatán. Papi Lajos kisújszállási szobrászművészről készített
dolgozatommal meghívást kaptam a
XXV. Országos Ifjúsági Honismereti
Akadémiára az erdélyi, Kalotaszetkirályra.
Mivel a covid járvány közbe szólt a
programot eltolták egy évvel, így 2021.
augusztus 9 és 15 között került rá sor.
A táborban összesen 105-en vettünk
részt, a Kárpát-medence minden részéből (pl. Pécs, Szigetvár, Miskolc,
Eger, Nyíregyháza, Kisújszállás, Székesfehérvár, Léva, Szabadka, Arad, Temesvár, Torda). A hagyományos programok segítségével - ismerkedési est,
tábortűz, néptánc- és népdaltanulás
- az egy hét alatt rengeteg új emberrel
sikerült meg ismerkednem, néhányukkal még barátságot is sikerült kötnöm.

MESÉS DÉLUTÁN
A múzeum és a múzeumbarátok köre szeptember 29-én, szerdán délután 2 órától a Népmese napja alkalmából vendégségbe
hívta a gyerekeket a mesék birodalmába! Köszönjük a tanító néniknek, hogy az idén is ilyen sokan lehettünk együtt!
Váradi Andrásné Ilonka néni köszöntője és meséje után gombolyítottuk tovább a mese fonalát Giriczné Gyányi Marcsi nénivel. A játékos kézműves foglalkozás sem marad el, és ajándék nélkül sem tért haza senki. Köszönjük a segítséget Kovács Mihályné
Klárika néninek és Bakné Marika néninek és Csatári Istvánnak,
Földi Mariettának.
Minden osztályt sajnos teljes létszámmal nem tudtunk vendégül
látni, - de szeretnénk, ha mindenki kapcsolódhatna a játékunkhoz
-, ezért a Varázsláda eljutott az óvodába és az alsós évfolyamokba.
A ládikából kihúzott meseszereplőket kell életre kelteni, szabadon választott technikával (rajz, báb, festmény, puzzle, stb.) .
A kész alkotásokat – névvel ellátva - 2021. október 12-éig, keddig lehet eljuttatni a múzeumba. Értékeljük, kiállítjuk, jutalmazzuk – a facebook oldalunkon is láthatóvá tesszük!
Tóbiás Gáborné
Hajdu Ildikó
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Egymás pályamunkáinak megismerésén túl, amikor is próbáltuk minden
témából minél többet megjegyezni,
megismerkedtünk Kalotaszentkirály
értékeivel; a népviselettel, a templommal, a tájházzal, az óvodában kialakított Ady Endre emlékszobával - ahol
rengeteg érdekességet lehet olvasni és
látni a költőről - és a helyiekkel.
A héten két nagyobb kirándulást
tettünk, Kalotaszegen és Kolozsváron. A kalotaszegi körúton eljutottunk Bánffyhunyadra, Körösfőre,
Magyargyerőmonostorra és a Magyarvalkóra, a nap zárásaként rövid túrát
tettünk a havasirekettyei vízeséshez.
Kolozsváron megnéztük pl. Mátyás király szülőházát, a Szent Mihály templomot, az ortodox székegyházat, sétáltunk a házsongárdi temetőben és sok
érdekességet hallottunk idegenvezetőinktől.
Nagyon jól éreztem magamat Kalotaszegen, köszönöm szépen a Ifjúsági
Honismereti Akadémiának és persze
Litauszki Anikó tanárnőnek, hogy jelezte a lehetőséget és hogy elkísért erre
az útra.
Fejes Szilvia

DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
FÜST ÉS TŰZ FESZTIVÁL 2021.
2021. szeptember 11-én a Hősök
tere illatokkal, baráti társaságokkal,
munkahelyi csapatokkal, családokkal
telt meg. A ,,Füst és Tűz- Bográcsételfőző-, Grill & BBQ Smoker Fesztivál”
főzőversenyére 20 csapat érkezett, ebből 16 csapat mérettette meg magát
a barátok, a család és a zsűri előtt,
bogrács vagy grill kategóriában. Különösen nagy örömmel tapasztaljuk,
hogy egyre több fiatal érkezik a versenymezőnybe, illetve a szomszédos
talapülésekről is érkeznek hozzánk,
hogy megmutassák helyi gasztrokultúrájukat.
Kora reggeltől rotyogtak a bográcsokban a pörköltek, töltött káposzták, vagy üstben forrt a szilvásgombóc, illetve smokerben puhultak a bbq
oldalasok, tarják, zöldségek-de még
pite is-, vagy épp grillen pirult a helyben töltött grillkolbász, sőt a tárcsákon készült brassói is. A főzőstandok
között sétálva egyáltalán nem lehetett
ellenállni az ínycsiklandó ételeknek, így
a zsűriknek sem volt könnyű dolga az
értékelésnél.
A délutáni színpadi programot Bodrogközy Rita interaktív, zenés gyermekműsora nyitotta, majd őt követte
az operett legenda, Oszvald Marika, aki
beragyogta életvidámságával és felemelő hangjával a színpadot. Az estét a
VALMAR produkció követte, akik felpörgették a tempót, majd HERCEG kö-

vette őket, aki Magyarország első latin
pop előadójaként perzselte a színpadot
slágereivel. A Deja_Vu formáció felelevenítette a 90-es, 2000-es évek slágereit és elhozták a legjobb diszkó slágereket. Az este egészen éjfélig DSession
és DJ Hlasznyik pörgette a legújabb
slágereket.
A nap folyamán lehetőség volt a gyermekek számára ingyenes arcfestésre
és csillámtetoválásra, továbbá megtekinthették a rendezvényre érkezők a
GYSZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumának standját
is, illetve a vásárosok utcáján különféle
portékákat lehetett vásárolni, többek
között a Hagyományőrző Nők Egyesülete által sütött ványai kürtőst és lekváros kiflit is.
Vendégünk volt a nap folyamán Dankó Béla országgyűlési képviselő úr is,
aki Valánszki Róbert polgármester úrral osztotta délben az ingyenes marhagulyást az Autós Csárda standjánál,
amelyből mintegy 1000 adag főtt.
Továbbá délelőtti programunkat színesítette a Rádió 1 standja, ahonnan élő
adásban lehetett dalt küldeni és néhány
gondolattal bejelentkezni a rendezvényről, miközben minden érdeklődőt
Rádió 1-es ajándékokkal leptek meg.
A Dévaványai All Stars Szabadidős
Egyesület a hagyományokhoz híven
525 db szilvásgombócot készített, melyből jutott mindenkinek kóstoló. továbbá megtiszteltek bennünket a Békéscsabai Veterán Motorosok, akik szebbnél

szebb, különlegesebbnél különlegesebb
járművekkel érkeztek hozzánk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik kilátogattak rendezvényünkre, hiszen számunkra a valódi
visszajelzés az, amikor látjuk városunk
közösségeit, lakosait találkozni, beszélgetni, együtt sütni-főzni, hiszen
ekkor tapasztaljuk meg, hogy van
létjogosultsága a Füst és Tűz rendezvénynek, illetve a közösségi eseményeinknek.
A főzőverseny eredményei pedig a
következők szerint alakultak:
Bogrács kategória:
1.Árpád és a boszorkányok: Káposztás, babos csülök. Képviselő: Gyányi Árpád.
2.BográcsBarátok: Fortuna káposztája. Képviselő: Bakó Gábor.
3.Kiskakasok: kakaspörkölt helyben
gyúrt túróscsuszával. Képviselő:
Szabóné Deák Elvira.
Grill kategória:
1.Madárlátta: Grill &BBQ finomságok és smokerben sült pite. Képviselő: Séllei Lajos.
2.Konyhatündérek:Tárcsán készült
csirkebrassói. Képviselő: Erdősné
Szűcs Beáta
3.Mezgé Gastro Team: Görög grill
tál. Képviselő: Palyusik Éva.
Laskainé Kiss Alexandra
DÁMK művelődésszervező

NÉZD CSILLAGSZEMMEL A VILÁGOT! INTERAKTÍV MESEEST A MESEVÁR ÓVODÁBAN
A Könyves Kálmán utcai Mesevár
óvoda gyermekeinek immár igazolványuk van arról, hogy csillagszemmel rendelkeznek, és nem félnek
használni is azt!
A magyar népmese napját rendhagyó módon, egy Pompásan mesÉLek meseesttel ünnepeltük, ahol is
a Pompás Napok módszertana és a
MesÉLek-varázslattal mesélek, velem
együtt megéled pedagógiája egyesült.
A népdalok, népi játékok mellett dramatikus tevékenységek színesítették
az eseményt. A mese után elkészítette
minden kisgyermek a maga csillag-

szemüvegét, majd bejártuk a Csillagszemű juhász útját. Megküzdöttünk a
fehér medvével, az óriás sündisznókkal, még a kaszás veremtől sem ijedtünk meg. Az ezüst erdőben szelet kavartunk, az aranyvárat bevettük, majd
miután átugrottuk a gyémánt tavat, a
juhász megtáncoltathatta végre a gyönyörű királykisasszonyt.
Ennyi csillogó szemű, sőt csillagszemű gyermeket és felnőttet rég nem
hordott a hátán a Föld!

Adj isten egészségére!
Giriczné Gyányi Mária
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••• SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE •••
munkákat tanult, melyeket hiba nélkül vég- Kormánykitüntetést kapott. 60 évesen vonult
SZEPTEMBERBEN
nyugdíjba.
SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTÜNK zett el.
1950-ben a gazdaságba két katonatiszt
1954-ben kötött házasságot Benke Irénnel,
- MILE FERENC 90. ÉVES LETT
2021. szeptember 21-én Mile Ferencet köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Valánszki Róbert polgármester úr.
Mile Ferenc 1931. szeptember 21-én született Dévaványán, Mile Lajos és Z. Erdős
Zsuzsanna harmadik gyermekeként, testvérei Margit és Lajos.
Napszámos családból származik, édesapját katonai szolgálatra hívták, így Margit és
Lajos vállaltak aratási és cséplőgépi munkát, akik megkeresték a család számára egy
egész évre való kenyérgabonát. Feri bácsi az
elemi iskola elvégzése után a Gyomai úton
és Bogároson faültetési munkát vállalt Lajos bátyjával, majd a laponyagi kanyarnál
élő Bogya Lajos fiatal úrhoz álltak cselédnek, majd kis- és nagygazdákhoz mentek el
kapálni, kukoricát törni, majd leventébe járt.
A pénz, mint fizetőeszköz elértéktelenedett,
majd annak erősödése után kissé javult a sorsuk. Váchartyánban kubik munkát végeztek
testvérével, ahonnan kéthetente vagonban
utazva jártak haza. Ezt követően az ecsegfalvi
Nagykunsági Gazdaságban mezőgazdasági

ment toborozni, de csak egyedül Feri bácsi jelentkezett önkéntes katonának. Behívóját később kapta meg, így Győrbe kellett bevonulnia. Két hét elteltével jött érte egy őrmester
és mutatta meg a kikérő papírját, majd Pécsre
helyezték át, ahol a lövész katonák növendéke lett. A katonai fegyelmet maradéktalanul
betartotta, majd 10 nap elteltével az ügyeletes
katonatiszt ment Feri bácsiért és a főtiszti irodába hívatták, ahol szóbeli dicséretet kapott,
amit azonnal megköszönt és ,,boldog lett”, hiszen mindig katonatiszt szeretett volna lenni.
Tizedessé léptették elő és rajparancsnoki beosztást kapott, majd 2 év múlva jogosult lett a
főtiszti iskola elvégzésére. Ezt követően Szegeden és Debrecenben végezte el a kiképzést.
Később Budapesten találkozott civilben volt
parancsnokával, aki akkor fő építésvezető
volt az Út és Vasúépítő Vállalatnál. Ekkor Feri
bácsi is leszerelt, és csatlakozott a vállalathoz,
ahol csoportvezető lett, majd elvégezte az ívés lánghegesztő iskolát. Keze alatt dolgozott
12 hegesztő, 24 segédmunkás és 5 gépkezelő. 32 évet dolgozott itt, ezidő alatt számtalan kitüntetést kapott: háromszor volt Kiváló
Dolgozó, egyszer Miniszteri, majd egyszer

majd három gyermekük született: Irénke,
Magdika és Ferenc. 9 unokával és 4 dédunokával büszkélkedhet. 2000-ben felesége
elhunyt.
Feri bácsi nehezen viselte a magányt, majd
két év elteltével ismerkedett meg a szintén
megözvegyült Szuromi Emmával az Őszi
Napfény Nyugdíjas Egyesületben. Nagyon
hamar megszerették egymást, így 2002-ben
házasságot kötöttek. Azóta is boldogan, harmonikusan élnek együtt Emma nénivel, akivel nagyon jól kiegészítik egymást.
Feri bácsi a mindennapjait nem tölti tétlenül nyugdíjba vonulása óta sem, kertjük,
udvaruk rendezett és precíz, otthonuk is melegséget, szeretetet áraszt, érződik a kettejük
közötti szeretet és tisztelet.
Feri bácsinak az olykor nehéz, nélkülözésekkel teli, ám sokszor boldogsággal megtöltött 90 év utánra is kívánunk nagyon jó
egészséget, unokái, dédunokái körében eltöltött éveket!
Laskainé Kiss Alexandra
DÁMK művelődésszervező

KITÜNTETETT

CSAK EGY SZÓ: KÖSZÖNJÜK!

A Magyar Drámapedagógiai Társaság a hazai gyermekszínjátszás felmenő rendszerű országos találkozósorozatának meghirdetőjeként és szervezőjeként kiemelten fontosnak tartja azoknak a művészetpedagógusoknak a munkáját,
akik éltetik és rendszeres szereplésükkel támogatják a magyar gyermekszínjátszás ügyét. Országos szakmai egyeztető fórumok után, az elnökség javaslata alapján a hosszú
időn át folyamatosan és magas színvonalon működő gyermekszínjátszó-csoportvezetőket a Társaság „GYÉMÁNT
OKLEVÉLBEN” részesíti. Az elismerés neve:

2021-ben már második alkalommal volt jogosult szervezetünk
az szja 1%-ok fogadására. Az első évben több, mint fél millió
forintot utalt ki bankszámlánkra a NAV. Emlékszem éppen séta
közben jelzett a telefonom, izgatottan nyitottam meg az e-mailt,
és leírhatatlan volt az az érzés, amit az összeg láttán éreztem. Az
azóta eltelt egy évben, azt az összeget felhasználtuk, többek között különböző játékokat hirdettünk ovisoknak Facebook oldalunkon, húsvétkor sonkát, tojást, majonézt osztottunk, gyermeknap alkalmával pedig a Váradi Étkeztetési Bt. közreműködésével
fagylalttal leptük meg a gyerekeket, családokat.
Ebben az évben a e-mailt jelző hang a nappalinkban „ért utol”.
A világ leglassabb 15 másodperce után megpillantottam…

GYÉMÁNTOKLEVELES
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ-RENDEZŐ.
KOLLÉGANŐNK BOLDIS JULIANNA MUNKÁJA 2021.
SZEPTEMBER 25-ÉN LETT EZZEL A SZÉP
KITÜNTETÉSSEL ELISMERVE.
Az okleveleket a Magyar Drámapedagógiai Társaság öt elnökségi
tagja, Dolmány Mária, Pátkay Mónika,
Pap Gábor, Meleg Gábor és Körömi Gábor adták át.

SZÍVBŐL GRATULÁLUNK!
Erdeiné Mucsi Márta
Művészeti Munkaközösségvezető
Ványai Ambrus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

1.638.466.- forint
Döbbenetes, igaz?
Számomra, számunkra is az volt, az elmúlt év után ismét bebizonyítottátok, hogy a jószívűség ereje határtalan. A legnagyobb
ajándékot TI adjátok azzal, hogy segítitek, támogatjátok a munkánkat, mert hát a Mosolyt Minden Arcra Alapítvány anyagi hátterét nagy mértékben Ti biztosítjátok…
Köszönjük még egyszer!
Gusztafik Gábor, Mosolyt Minden Arcra Alapítvány
kuratóriumi elnök
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Október
Skorpió, avagy mindszent hava
„Már hát elérkezett a víg október is,
Melly után sohajtott Bakhus ezerszer is.
Itt van a víg szüret, s mustos kádja körül
A szüretelőknek víg tábora örül.”
(Csokonai Vitéz Mihály)
/Bakhus: a bor és a vidámság istene az ókori görög és római mitológiában./
A szüretelés mellett a mezőgazdaság másik nagy eseménye az volt, hogy az egész tavasszal és nyáron a legelőn tartott állatokat ekkor hajtották be az istállóba. A népi megfigyelés szerint „e napon szakad meg a fűnek gyökere”, vagyis
ettől kezdve nem nő a fű, tehát otthon kellett gondoskodni
az állatok tartásáról. Október 26-án, Dömötör napján rendezték a híres, három napig tartó juhászmulatságot, amelyen sem asszonyok, sem más mesterségbeliek nem vehettek részt.
Október 6-án, nemzeti gyásznapunkon az elbukott 184849-es forradalom és szabadságharc Pesten és Aradon kivégzett áldozataira emlékezünk. I. Ferenc József császár
parancsára a kegyetlen Haynau büntette meg a szabadságharcosokat.
Pesten végezték ki gróf Batthyány Lajost, az első felelős
magyar kormány miniszterelnökét. A honvédség vezetői
közül tizenhármat az aradi várban öltek meg. Ők az aradi
vértanúk, jegyezzük meg a nevüket: Aulich Lajos, Damjanich János, Desseffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly,
Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Ká-

roly gróf, Nagy-Sándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel
József, Török Ignác, Vécsey Károly gróf. Legyen áldott az
emlékük!

A szabadság vértanúi az aradi várban
1849. október 6. után
/részlet/
1. Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára
Az aradi várnak tömlöc ablakára,
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,
Ki a tömlöc fenekén ott halálra kész.
...
Október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe. Ezt az időszakot az akkor keletkezett leghíresebb vers
részletével idézzük:

Megyünk, valami láthatatlan
áramlás szívünket befutja,
akadozva száll még az ének,
de már mienk a pesti utca.
Nincs már teendő: ez maradt,
csak ez maradt már menedékül,
valami szálló ragyogás kél,
valami szent lobogás készül.
Zászlóink föl, újjongva csapnak,
kiborulnak a széles útra,
selyem-színei kidagadnak:
ismét mienk a pesti utca!
/Tamási Lajos:
Piros a vér a pesti utcán – részlet/
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Váradi Andrásné

Papp Erzsébet:
Szögek és csillagok

Versről versre

A fiókban a szögek közt egy rózsa…
Sötét az álom, hervad már a teste…
Tüskéje törött, lelke el van veszve,

„A vers a szellemiség csúcsa!
Az emberi tudat színvonalát mindenkor stabilan képes
tartani. Fejlett szintű fogalomtárat biztosít, minden időben
tanít, nevel és képes szórakoztatásra.”
(Takács László Imre)

Zárul a fiók, ellepi az este.
A fiókban a szögek közt egy város
Falai ferdék, rálátunk a jóra;
Tüskék, fáradtak, s egy velünk a rózsa,

Tisztelt Olvasóink!
Kedves Felnőttek és Gyerekek!

Nyitott kapukat karcolunk a hóra.
A csillagokba belelépünk halkan,
Gyöngyök gurulnak, éjjel összeszedjük,

Rovatunkban olyan verseket szeretnénk bemutatni, melynek szerzői Dévaványához kötődnek: ma is itt élnek vagy
innen származtak el. Egyúttal felhívjuk a versírók figyelmét,
közlésre szánt alkotásaikat küldjék vagy hozzák be a múzeumba, hogy minden hónapban egy kiválasztott lírai verssel
tegyük széppé Olvasóink mindennapjait! Érdeklődő kíváncsisággal várjuk a verseket!
a szerkesztők

Papp Emilné vagyok. Dévaványán
születtem és itt is maradtam. A kézimunka, különösen a horgolás már
gyermekként megérintett. Édesanyám
is szívesen töltötte vele szabadidejét.
Amikor gyermekeim megszülettek sokat horgoltam pulóvereket, mellénye-

És nem tudjuk – mert elvakítnak együtt –
Hogy napvilágnál így most merre menjünk..?
A csillagokba belelépünk ébren,
S a földre fekszünk, még lehúz a súlya,
Kapaszkodunk a képbe, meg az útba,
S a kozmosz végén Jézust várjuk újra…

ket. Minden elkészített kis darab nagy
örömet jelentett. Ezután volt egy hoszszabb időszak, amikor nem horgoltam,
mert a kevés szabadidőt másra fordítottam.

került a horgolótű. Készítettem terítőket, ágytakarót, pulóvereket, ékszereket. Engem megnyugtat, kikapcsol,
szórakoztat a kézimunka.

Szeretek a neten is böngészgetni új
Nyugdíjas lettem és gondoltam most dolgokkal megismerkedni és kipróbálmár szabadabb vagyok és megint elő- ni azokat.
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MÚZEUMI HÍREK
Új látnivalókkal várjuk
a látogatókat
Egy elszármazott visszatért szülőfalujába, és ott a régmúlt emlékeit felkarolva létrehozta alkotásait. Köszönet érte
hogy így, a művészet eszközeivel ismét
megmutathatjuk a gyűjtemény anyagának a fotóarchívumnak egy részét.
Szeptember 10-én délután megnyílt
a Pallaghy Piró munkáit bemutató kiállítás a múzeumban. A jelen és a múlt,
a közel és a távol közötti kapcsolatról
szól ez a tárlat. A kiállítást Pallaghy Éva
nyitotta meg, előtte röviden bemutatta
az alkotó - a testvér - életútját, képzőművészeti munkásságát, és a textilmunkák kapcsán kitért a szitanyomat
készítés technikájára. A rendezvény a
megjelent vendégek, ismerősök, barátok közötti nosztalgiázó beszélgetéssel
zárult.
A kiállítás megtekinthető nyitva tartási időben december végéig.
Másnap, szeptember 11-én, szombaton hivatalosan is megnyílt a dr. Be-

reczki Imre Emlékház – Mesterségek
háza, a Kossuth utca 34 szám alatt. A
múzeumalapító és felesége egykori otthona pályázati forrásoknak köszönhetően kívül megújult, de belső terek is
átalakultak, a meglévő kiállítási helyiségek megújultak.
Dr. Szonda István muzeológus megnyitó beszédében saját – dr. Bereczki
Imréhez fűződő élményeit, emlékeit
is megosztotta a jelen lévőkkel. Kádár
Ferenc tárogatón muzsikált, azt is eljátszotta, amit annak idején, kisgyermekként Bereczki Imrének. A Kárpáti
Zoltán tolmácsolásában elhangzó versek a régi időket, és a szülőfaluhoz kötődő emlékeket idézték.
A lakóház egykori szobáiban cipész-,
szabó-, kovács-, és kádárműhely, a folyosón kötélgyártó eszközök láthatók.
A kemencés szobában emlékkiállítás,
míg a legbelső helyiségben kézműves
és foglalkoztató műhely kapott helyet.
Az időszaki kiállításoknak helyet adó
Folyosó galériában jelenleg Tóth Róbert bőrműves alkotásai tekinthetők
meg.

A kiállítóhely előzetes bejelentkezés alapján egész évben látogatható.
(Telefon: 06/20-492-10-38)
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatási Program: Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)
Támogatás összege: 2.000.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatás.

•••••••••••••••••••••••••• EMLÉKTÁBLA AVATÁS ••••••••••••••••••••••••••
Tavaly ősszel ellátogatott a településünkre és a múzeumba Budapestről
Soós István és neje, akiknek elmondása illetve az előzetesen küldött levele
szerint a Tompa-Eötvös utcák találkozásánál lévő kutat a hódmezővásárhelyi id. Soós Sámuel kútfúró mester és
ifj. Soós Sámuel mérnök - a nagyapa és
az édesapa - fúrta az 1930-as években.
A helytörténeti gyűjteményben erről
a kútfúrásról – eddigi ismereteink szerint - konkrét adat nem található, de
internetes forrás felhasználásával ezt
a tényt teljes biztonsággal megalapozó
adatokat sikerült gyűjteni.
„Ifj. Soós Sámuelt is vonzotta az ismeretlen mélység, ahol a rejtett források titkát kutathatta, és l930-ig segédkezik atyjának. Közös munkáik közül
Dévaványán a kaszinó mellett mélyített
724,58m-es kút volt a legmélyebb. ld.

Soós Sámuel nagy gyakorlata és a fiatal Soós Sámuel elméleti tudása remekül ötvöződött, és atyjának 1930-ban
bekövetkezett halála után a jó hírű cég
továbbfejlesztése a fiatal Sámuelre várt.”

Édesapám a Tálagy-tanyán élt, édesanyáméknak nagyobb birtokuk volt.
Szüleimnek is kilenc gyermekük volt, én
vagyok a negyedik. Jelenleg még a Papp
rokonságból élnek ott.

Ezt a tényt megörökítendő, emléktábla került a kút falára, amelynek
avatása egy családi találkozó keretén
belül történt, 2021. szeptember 18-án,
13 órától. Nagy örömükre jelen volt a
négy testvér is: Soós István, Soós Eszter (Szabó Győzőné), Soós András Sámuel és Soós Pál (ld. színes oldal).

Az egykori Vásár utcai „Tőkerészi”
artézi kút történetével településünk
helytörténete ismét gazdagabb lett. A
kapcsolatokat igyekszünk ápolni, az
adatokat és információkat pedig megőrizni az utókor számára.

Kiss Károly alpolgármester köszöntő
szavai után, a leszármazottak, családtagok emlékeztek. A származásunkat tekintve érdekes módon a család
dévaványai kötődésű a Papp-ok és Z.
Nagy-ok révén. Soósné Judit így emlékezik: Apukám is, és anyukám is egy
kilencgyerekes családból származik.
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A jelenlegi Soós-család hét gyermekes nagycsalád, immár sok gyermekkel és még több unokával. Lehetőségük volt követni az édesapa-nagypapa
kiváló példáját, bölcsességét, türelmét, szeretetét. A szülők sorsában
voltak úgy vidám, mint szívszorító
időszakok, de az édesanya és édesapa
együttes imája átsegítette őket életútjukon.

EMLÉKTÁBLA AVATÁS
DÉVAVÁNYAI KÚT
EMLÉKTÁBLA AVATÁS
2021. SZEPTEMBER 18.
Ha ez a kút beszélni tudna, mit
mesélne nekünk? Vajon hány embernek nyújtott életet adó vizet az
évtizedek folyamán. Egyet biztosan
nem mondana: hogy én fúrtam saját magamat. Hanem azt mondaná:
„Mesteri alkotás eredménye vagyok.”
És tudjuk, hogy e kút nagypapánk és
édesapánk keze műve. Lelkészként a
100. Zsoltár verse jut eszembe: „Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket és nem mi magunk.”
Ahogy egy mű az alkotójára utal,
úgy az ember mint teremtény, a Teremtőjére utal.
Miért nevezzük e kutat artézi kútnak? Miben különbözik más ásott
kutaktól? A többszáz méteres mély
fúrás által érnek el olyan vízréteget, amelynek a nyomása hajtja fel
a vizet. Ezért működik úgy, mint
egy természetes szökőkút. Olvastam
róla, hogy az artézi elnevezést Artois
Grófságáról kapta, ahol az első ilyen
kutat 1126-ban fúrták Franciaországban. Nagypapánk és édesapánk
sok-sok ilyen kutat fúrtak országszerte, többszáz méter mélyről hozva fel a vizet.
Milyen vízlelő helyek voltak az ősi
időkben? Először is kőbe vésett medencékben, ciszternákban tárolták
az esős évszakban lezúdult vizet.
Ezek sok ezernyi liter víz befogadására voltak alkalmasak, mint például Jeruzsálemben vagy Maszadában. A nagy víztömeg azonban
könnyen megfertőződött vagy megposhadt. Ezeknél jóval értékesebb
vízforrásnak számítottak az ásott
kutak. Vizük folyamatosan újra
töltődött, de a hosszú, száraz évszakban még ezek is kiszikkadtak.
A legértékesebb volt a forrásvíz által
táplált patak, folyó és a vízesés. Úgy
nevezték ezt, hogy mozgó víz, vagyis

élő víz. Olvassuk az Újszövetségben
János 7,38-ban, hogy Jézus így szólt:
„Aki hisz bennem, annak szívéből
majd élő víznek forrásai fakadnak,
ahogyan az Írás mondja. Ezt a ha-

tatott. De később mint Messiást, Isten küldöttét is megismerte őbenne.
Jézus azt mondta: Ha ismernéd az
Isten ajándékát, akkor tudnád hogy
ki az, aki vizet kért tőled. S akkor te

sonlatot a Szentszellemről mondta,
akit később azok kaptak meg, akik
Jézusban hittek.”
A kút lényege vízadás. Életadás.
Az emberi test körülbelül 60 %-a
víz. Ez a kút tiszta vizet ad nekünk.
A legegészségesebb ital.
A kút sorsfordító találkozások
színhelye volt már a biblia korai
történeteiben is. A Pátriárkák idejében Ábrahám szolgája egy kútnál
találta meg az ideális feleséget Izsák
számára. Kúthoz kötődött némelyik
jelentős szövetségkötés. Gondolok
Ábrahám és Abimélek szövetségére.
Aztán történt, hogy a filiszteusok
irigységből sorba betemették Ábrahám kútjait. Fia, Izsák azonban
újra kiásta azokat. És mi történt: élő
vizek forrásaira akadtak. Ez Berseva, a „hetek kútja, vagy szövetség
kútja.” Még egy sorsfordító eseményt
említek, Jézus és a samáriai asszony
találkozása a Jákób kútjánál. Itt Jézus elfáradva leült a déli órákban és
vizet kért ettől az asszonytól. Az elcsodálkozott, hogy Jézus zsidó létére
szóba állt vele, hiszen a két nép nem
volt egymással beszélő viszonyban.
Az asszony felismerte Jézusban a
prófétát, mert rejtett életére rámu-

kértél volna vizet tőle. Ő pedig friss
forrásvizet, vagyis élő vizet adott
volna neked. Akik ebből a vízből
isznak, azok újra megszomjaznak,
de aki abból a vízből iszik, amelyet
tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg. Sőt, az a víz, amelyet én
adok neki, forrássá válik benne, s
olyan víz ömlik majd belőle, amely
örök életet ad.
Ez egy csodálatos bibliai történet.
A legjobb reagálás erre ma is az,
amit a samáriai asszony válaszolt:
„Uram, adj nekem is abból a vízből,
hogy ne legyek többé szomjas.” Majd
elfutott és hírét vitte a városban. Az
emberek kitódultak Jézushoz, tanításait hallgatták, és most már a saját
meggyőződésük miatt hittek benne
és életük gyökeresen megváltozott.
Megismerték hogy Ő a Krisztus, a
Messiás. A Jákób kútjánál volt ez a
sorsfordító találkozás. Egy ilyen változás a jelenlevők életében is megtörténhet.
Most itt e Soós kútnál is egy találkozást élünk át. Testvérek, rokonok
és ismerősök. Emlékeinket és szeretetünket osztjuk egymással.
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Soós István

DÉVAVÁNYA ISMÉT KÉT KERÉKEN GURULT EURÓPAI AUTÓMENTES NAP ÉS XI. GURULVÁNYA
2021. szeptember 17-én ismét megrendezésre kerülhetett az Autómentes
Nap és XI. GurulVánya rendezvény,
amelynek célja, a környezetbarát és
fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya
évről évre egyre népszerűbb Magyarországon, 2019-ben 292 település vett
részt hivatalosan a programokban,
amivel Magyarország - közel ötven ország versenyében- a harmadik helyen
végzett. A kampány egy összeurópai
kezdeményezés része, amely kifejezetten az ésszerű közlekedés gazdaságnövelő hatásaira helyezi a hangsúlyt. A
közlekedését felelős tárca régóta azon
dolgozik, hogy a kerékpárutak folyamatos építésével, a közösségi és az
elővárosi közlekedés szolgáltatásainak
fejlesztésével hozzájáruljon ehhez a
fontos célhoz.
Az idei év mottója volt: „Fenntartható közlekedés a biztonság és egészség
jegyében.”
A Dévaványai rendezvényen színes
programokon vehettek részt az érdeklődők, többek között volt: aszfaltrajz,
biomeghajtású járművek, energiabicikli, lovaskocsizás, bringadoktor, veterán biciklik kiállítása, egészségsátor,
rajzverseny és természetesen az elmaradhatatlan ,,GurulVánya” kerékpáros

felvonulás, melyet tombolahúzás követett, ahol 4 db felnőtt és 1 db gyermekkerékpár mellet számos, a sporthoz
kapcsolódó értékes nyeremény került
kisorsolásra.
Köszönjük támogatóinknak, hogy
felajánlásaikkal támogatták rendezvényünket:
Agrodéva Kft.
Albán Pékség
Berczi Mihály
Cserven Barbara
Dévaványa Város Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzatának
Startmunka Mintaprogramjának Kertészete
Dévaványai Általános Művelődési Központ
Dr.Szitás László
EJT. Boschung Kft.
Fitodry Kft.
Frézia Virágbolt
Fülemenné Nagy Katalin
Havancsák László
Kecse Tibor
Kiss Károly alpolgármester
Kónya Zöldséges
Korda István és Kordáné Berta Edit
Laskainé Kiss Alexandra képviselő
Meizner Ivett
Mile Lajos alpolgármester
Nagy és Társa Pékség

Nagy Sándor
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete
Nyúzó Bálint Műszaki Bolt
Papp Kertészet
Sáfrány László
Stella Söröző
Stranszki Lajos
Stranszki Norbert
Szabóné Kürti Magdolna
Szilágyi Géza
Szűcs Tibor
Tánczos Húsbolt
Tóth Edit
Zorka Kuckója
Juckó Játékbolt
Veterán kerékpárokkal:
Budai Sándor
Kéki Evelin Celesztina
Kéki Ferenc József
Kovács István
Pap Tibor
Továbbá köszönet a névtelen felajánlóinknak is.
Dékányné Szalai Katalin- Dévaványa
Felemelkedéséért Alapítvány
Laskainé Kiss Alexandra művelődésszervező

ÚJABB FEJLESZTÉSEK KERÜLTEK ÁTADÁSRA

A Dévaványai Sportegyesület Seres István Sporttelepének egy újabb
fejlesztési fázisai zárultak le, hiszen
2021.09.17-én az Európai Autómentes

Nap alkalmából ünnepélyes keretek
között is átadásra került a Pump Track
Bringapálya és a Futókör. A projektek
megvalósításához Dévaványa Város
Önkormányzata nyújtott be pályázatokat, melyek gyümölcsei a két létesítmény kivitelezése. A bringapark ,,Az
aktív Magyarország Program” keretein belül 50%-os támogatási intenzitás
mellett, míg a futókör és kondipark
Magyarország Kormánya által, 100%os támogatási intenzitással valósulhatott meg.
Az átadón jelent volt Dankó Béla
országgyűlési képviselő úr, Valánszki
Róbert polgármester úr, Kiss Károly
és Mile Lajos alpolgármester urak, Töli
Gergely a támogató képviseletében,
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Mátyási Zoltán a bringapark tervezője és dr. Szitás László a sportegyesület
elnöke is.
Továbbá a GYSZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
diákjai és testnevelő pedagógusai tiszteletkörrel avatták fel a futókört.
Ezen attrakciók megvalósulásával az
akcióterület nyújtotta szabadidős lehetőségek a helyi igényekre reflektálva, a
sporttelep, az ifjúsági tábor, a strandfürdő együttesével már széleskörű rekreációs és sportszolgáltatásokkal várja
az érdeklődőket.
Laskainé Kiss Alexandra
DÁMK művelődésszervező

Születések:

Nagy Olivér autószerelő

Pálfi József és Horváth Izabella lánya Hannabella;

- autójavítás
- gumizás
- centírozás
- diagnosztika
- műszakira való felkészítés
- futómű beállítás
- ultrahangos klímatisztítás

Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

Lukács Frigyes és Tyukodi Alexandra lánya Natasa;
Szarka Károly és Egri Viktória Anita fiai Károly és Kristóf;
Varju Árpád és Gyirán Barbara fia Levente.

Tel.: 06/70-401-2894

I. TÚZOK TRAIL TEREPFUTÓ VERSENY ÉS KERÉKPÁROS TELJESÍTMÉNYTÚRA
A Dévaványai Sportegyesület, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósággal
és Dévaványa Város Önkormányzatával
együttműködve, hagyományteremtő szándékkal, 2021. szeptember 4. napján, első
alkalommal rendezte meg a Túzok Trail
elnevezésű terepfutó versenyt, illetve kerékpáros teljesítménytúrát.
A rendezvény elsődleges célja az volt,
hogy a helyi és környékbeli lakosság részére a helyi természeti értékek által nyújtott
környezetben a sportolási, kikapcsolódási
lehetőség biztosítása, illetve ezen eseményen keresztül a nemzeti park szerepét,
tevékenységét megismertesse, Dévaványa
város természeti adottságait, történelmi
emlékeit bemutassa, a pusztai életet megjelenítse és egészen testközelbe hozza.
A verseny megrendezésével a szervezők
igyekeztek megcélozni olyan sportolási,
kikapcsolódási igények kielégítését, mely
eredményeként a résztvevők rendszeresen
visszatérnek Dévaványára és a Körös-Maros Nemzeti Park Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontjába, így a Túzok
Trail fontos eseményé tud válni az éltükben, illetve városunk életében is.
A verseny rajthelye és célja a Réhelyen
kiépített Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont volt Innen indultak a futótávok 5, 10 és 21,1 km – félmaraton – valamint a 25 és 50 km-es kerékpáros távok
is. A terepfutóverseny a Réhelytől keletre
eső túzokélőhelyek között vezető dűlőutakon vezetett, a kerékpáros távok útvonalai
Ecsegfalva irányába indultak, ahol a Hortobágy-Berettyó szabályozatlan kanyarulatait követő árvízvédelmi töltésén haladt
az útvonal, fokozottan védett területeken,

így olyan helyeket láthattak a résztvevők,
amelyek alapvetően elzárt, a természet titkos helyei.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az I. Túzok Trail Terepfutóversenyre és Kerékpáros Teljesítménytúrára a jelenlegi helyzet
mellett is ilyen sokan eljöttetek versenyezni, szurkolni, nézelődni, a remélt létszámot
jóval meghaladva. Összesen 151-en rajtoltak el és mindenki sikeresen vissza is talált
a versenyközpontba és még a célkapun is
áthaladtak. A résztvevők kedvét még az
időközben defektessé vált kerékpárkerék,
a zúzott köves út, a felhők és fák hiánya,
de még a forró nyarat idéző időjárás sem
szegte, sőt, mosolyogva, élményekkel futottak/gurultak át a célkapun. A nevezések
alapján több, mint 40 településről érkeztek, az ország minden pontjáról. Bízunk
benne, hogy városunkról, Dévaványáról és
a Körös-Maros Nemzeti Park Sterbetz István Túzokvédelmi Látogató Központjáról
pozitív élményekkel tértek haza a versenyzők és jövőre is viszont találkozunk!
Köszönjük partnereinknek, szponzorainknak és önkénteseinknek, hogy hozzájárultak a verseny sikerességéhez, hiszen ez
valóban egy nagyon összehangolt, precíz
csapatmunka eredménye.
Köszönettel tartozunk a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóságának és a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont minden dolgozójának, hogy partnerként támogatták az eseményt, hogy
mindenben a segítségünkre voltak és bízunk benne, hogy ez a fúzió a jövőben is
gyümölcsözni fog.

infrastrukturális támogatásért, mind pedig a díjazáshoz való hozzájárulásért.
Köszönjük a kisújszállási Horváth Kert
Vendéglőnek, hogy lehetővé tették a bivalygulyás és túzoksör megkóstolását, illetve
biztosították a helyszínen a büfét.
Köszönjük a Dévaványa All Stars Szabadidős Egyesületnek, hogy biztosították a ruhatárat és az értékmegőrzőt, illetve Nemes
Istvánnak a rengeteg segítséget mind az
előkészületek, mind pedig a verseny ideje
alatt.
Köszönjük önkénteseinknek, akik szabadidejüket feláldozva vettek részt a rendezvényen és helyt álltak a frissítőpontokon, adminisztrációs sátrakban, a rajtnál,
a célnál, és mindenhol, ahol épp szükség
volt rájuk.
Köszönjük a Dévaványai Polgárőrségnek, hogy biztosították a fordulópontokat,
illetve köszönjük Ecsegfalva Községének
is, hogy segítségünkre voltak.
Köszönjük a Tempo Sport Timing Systemnek a rajt/célkapu biztosítását és a
profi időmérést.
Köszönjük Ökrös Barbinak a pezsdítő
bemelegítést, Szabó Imre ,,Pötyi”-nek a
speakerkedést, Bodóczki Róbert BRPixel-nek a fotókat és a videót, Nagy Sanyinak az egész napos zeneszolgáltatást.
Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek
versenyezni, megmérettetni magukat és
azoknak is, akik érdeklődőként látogatták
meg rendezvényünket.
A Túzok Trail jövőre visszavár!
Laskainé Kiss Alexandra
Köszönettel tartozunk továbbá DévaDSE koordinátor
ványa Város Önkormányzatának mind az
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LABDARÚGÁS
2021. szeptember 18. szombat: 16:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE–Tótkomlósi TC 3–3 (3–2)
50 néző, játékvezető: Láza András.

2021. oOktóber 2. szombat: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Végegyházi SE 2 - 4 (0 - 3)
70 néző, játékvezető: Benyovszki Zoltán.
Dévaványai SE: 1 Elek B., - 11 Horváth
B., 3 Pap Á. (12 Gál S. 54’), 13 Szalai B., 8
Katona I., - 7 Juhász P., 9 Feke B., 4 Nyíri A.
(5 Séllei Z. 60’), - 8 Szabó E., - 17 Papp V., 5
Papp D. (16 Szeifert Z. 46’, 15 Pelyva Z. 72’).
Cserék: 2 Végh T., 14 Nagy I. Edző: Bereczki
Árpád.
Góllövők: Szabó E. 69’, Feke B. 82’, ill:
Bozsó M. 21’, 29’, 37’, 64’.
Jók: Elek B., Szabó E., Feke B., Papp V.,
Horváth B. ill: Bozsó M.
Bereczki Árpád: Megérdemelt vendég
győzelem. Jó játékvezetés!
Balázs József: Sok sikert kivánok a hazai
csapatnak. Jó játékvezetés!

2021. szeptember 25. szombat: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS !
Kunágotai TE–Dévaványai SE 1–2 (0–1)
90 néző, játékvezető: Nagy Zoltán.
Dévaványai SE: Juhász Zs. (Végh T) – Juhász P., Pap Á., Szalai B, Horváth B., Szarka
Sz, Szabó E., Papp D. (Szeifert Z), Papp V.,
Nyíri A. (Séllei Z), Feke Balázs. Játékos-edző:
Bereczki Árpád.
Gólszerzők: Balog A. a 75., ill. Feke B 13.,
Papp V. a 89. percben.
Jók: Sárvári Á., Balog A., Juhász, Csomós
G., ill. az egész csapat
Multyán Lajos: Az első félidőben a ványaiak találtak egy gólt, majd sorra dolgoztuk
ki a helyzeteket, a másodikban még többet,
de ezek sajnos kimaradtak. A foci törvénye,
hogy a sok kihagyott lehetőség mindig megbosszulja magát. Győzelmet érdemeltünk
volna.
Bereczki Árpád: Az első félidőben el kellett volna döntenünk a meccset. A másodikban megérdemelten egyenlítettek a hazaiak,
a végén a ványai szív segítségével döntöttük
el a három pont sorsát. Gratulálok a csapatnak! M. L.

Dévaványai SE: 1 Elek B., – 7 Juhász P.
(16 Szeifert Z.), 13 Szalai B., 11 Horváth B., 8
Katona I., 20 Ernyes R., 10 Szabó E., 5 Papp
D., 17 Papp V., 4 Nyíri A. (6 Séllei Z.), 9 Feke
B. Játékos-edző: Bereczki Árpád.
Gólszerzők: Ernyes R. 31’, Juhász P. 41’,
Papp D. 45’, ill. Abonyi Á. 27’, Moszheim J.
43’, 55’,
Bereczki Árpád: A mai mérkőzésen nagyon jó hozzáállással játszottunk, az első
félidő kiegyenlített játéka után a második
félidőt gólokkal kellet volna nyerni, de megbecsüljük az egy pontot is.
Dávid Zsolt: Igazságos döntetlen született! Gratulálok a játékosaimnak!
2021. szeptember 11. szombat: 16:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dobozi SE–Dévaványai SE 4–2 (2–0)
70 néző, játékvezető: Fekete Zoltán.
Dévaványai SE: 24 Juhász Zs. – 2 Végh, 6
Séllei, 7 Gál, 12 Katona, 20 Ernyes, 10 Szabó
E., 5 Papp D., 17 Papp V., 4 Nyíri A. (3 Nagy
Z.), 9 Feke B. (14 Nagy I.). Játékos-edző: Bereczki Árpád.
Gólszerzők: Szigeti J. 31., Barcsay A.
(11-esből) a 43., Sztojka Zs. a 79., Faragó G.
85., ill. Papp D. a 60., Nagy Z. a 75. percben.
Kiállítva: Végh T. (gólba tartó labdát kézzel ütötte ki) a 43. percben.
Jók: Sztojka Zs., Szigeti, Somogyi, Balog
Zs., Szabó A., ill. Ernyes, Nagy Z., Séllei.
Barcsay Attila: A második félidőben kicsit elkényelmesedtünk és felhoztuk ellenfelünket, de összességében teljesen megérdemelt a győzelmünk.
Bereczki Árpád: Az első félidő katasztrofális játéka után a másodikban emberhátrányban visszajöttünk a meccsbe, de az i-re
nem sikerült feltenni a pontot. Gratulálok a
hazaiaknak!
2021. szeptember 4. szombat: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Mezőhegyesi SE 1 - 3
(0 - 2)
60 néző, játékvezető: Jakab József.
Dévaványai SE: 24 Juhász Zs., - 2 Gál S. (2
Végh T. 36’), 3 Pap Á., 20 Ernyes R., 8 Katona I., - 11 Juhász P. (17 Pelyva Z. 79’), 9 Feke
B. (14 Nagy I. 89’), 7 Papp V., 8 Szabó E., - 4
Nyíri A. (6 Séllei Z. 46’), 5 Papp D’.
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Cserék: 1 Elek B., 16 Hőgye B. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Ernyes R. 86’. ill: Faragó Á. 8’,
Zsilák M. 34’, Isaszegi M. 49’.
Jók: Juhász Zs., Szabó E., Ernyes R., Papp
D., ill: Faragó Á., Isaszegi M., Rotár P., Belák I.
Bereczki Árpád: Az első öt percben két
nagy helyzetet kihagytuk, utánna a vendégek az első támadásból betaláltak, ez megfogott minket. A második félidőben vissza
jöhettünk volna a meccsbe de többször hibáztunk ezért a vendégek megérdemelten
győztek.
Ács Levente: Remekül előkészített pályán
arattunk értékes győzelmet. Gratulálok a játékosaimnak.

IFI (U19)
2021. szeptember 19. vasárnap: 10:00
U19 BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE U19 –
Sárréti Gyöngyhalász GYSE 1–5 (0–3)
Gólszerzők: Hraskó D., ill: Márkus M. 4,
Szilágyi Sz.
2021. szeptember 26. vasárnap: 15:00
U19 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Szarvai FC U19 - Dévaványai SE U19 8–0
(3–0)
Gólszerzők: Moleri R., Lénárt F. 2, Molnár E., Csányi B., Máté D., Pusztai B. 2.
2021. október 3. vasárnap: 11:00
U19 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE U19 –
Berényi Gyermek FC 7–3 (3–2)
Gólszerzők: Juhász P. 3, Katona I. 2, Séllei Z., Hraskó D., ill: Séllei Z. (öngól), Forrás
M., Székely Cs.

FELNŐTT CSAPAT PROGRAMJA:
2021. október 16. szombat: 14:30
Dévaványai SE – Csanádapácai EFC
2021. október 30. szombat: 14:30
Medgyesbodzási SE - Dévaványai SE
2021. november 6. szombat: 13:30
Dévaványai SE – OMTK Rákóczi II
2021. november 13. szombat: 13:30
Dévaványai SE – Békésszentandási HMSE
2021. november 20. szombat: 13:00
Mezőkovácsházi TE - Dévaványai SE
Honlap címünk: www.devavanyaise.hu

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek,
akik Elek Sándor temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkban osztoztak.

„Lelked, mint fehér galamb
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb Te leszel.
Utat mutatsz nekünk, mert
szívünkben mindörökké létezel.”

A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Katona Istvánra
halálának 1. évfordulóján.
Szerető családja

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem
angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők,
sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle
más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől,
amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
(Róm 8,38–39)

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a nyolc évvel
ezelőtt elhunyt szerettünkre, Szilasi Józsefné
szül. Papp Ibolyára.
A családja

„Elfelejteni téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet
Elvitted a fényt és a meleget.
csak egy sugarat hagytál
örök emlékedet.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk id. Földi Dezső
halálának 4. évfordulójára.

„A mélybe csak a tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezerfelé szóródva is
köztünk maradt.”
Fájó szívvel emlékezünk
Schwarcz Bertalan halálának
5. évfordulójára.

Szerető felesége és családja

Gránit, márvány, műkő síremlékek
R

,
,

Szerető családja

,

,
,
.

--- Munkalehetőség! --Gyulai PIETAS K . Dévaványai Kirendeltsége
felvételt hirdet, 1 fő férfi részére.
B. kategóriás jogosítvány előny.
Jelentkezni személyesen a helyi temetkezésnél.
Dévaványa HRSZ 1465 (Köztemető).
Hé ő - csütörtök: 8-15 óráig, péntek: 8-14 óráig.

Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.
Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Telefon: 06/30-507-65-80.

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Ózonos klímatisztítás
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés

A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

,

- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75
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TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35
ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

Kés köszörülést vállalok!
Telefon: 06/30-964-56-47

- sertés, marha, birka, szarvas hús (pörköltnek, sültnek), ill.
szárnyas húsok,
- saját készítésű füstölt termékek (kolbász, szalámi,
szarvasszalámi, 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.

Ismét megkezdtük a disznótorokhoz
a sertés és műbelek árusítását.
Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:
- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok - félkész
leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.
A helyzetre való tekintettel kiszállítást
egyeztetés után vállalunk!

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17,
Szo: 7-12, V: 7-10.

BARNA TOJÓTYÚK
egyéves jól tojó 650.- Ft/db,
15 db-tól ingyen szállítással
megrendelhető.

PECSENYE KACSA
6 hetes fehér kb. 3 kg: 2000.- Ft/db.
MULARD 3 hetes: 1700.- Ft/db.
6 hetes: 2300.- Ft/db.
10 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.

Telefon: 30/860-2627.

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.

NAGY GÁBOR FÉLE SZESZFŐZDE
OKTÓBER 4-TŐL ÜZEMEL.
TELEFON: 06/20-921-6648
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.: 06-66/485040. 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 2021. OKTÓBER 29., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2021. augusztus 30-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 12. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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