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Polgármesteri tájékoztató
A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRŐL!

TISZTELT LAKOSOK!

Dévaványa Város Önkormányzata, a Kormány 
1364/2018. (VII. 7.) Korm. határozat alapján le-
hetővé teszi az igénybejelentést azon háztartások 
részére, amelyek a téli rezsicsökkentés korábbi in-
tézkedéseiben nem részesültek, gáz- vagy távhő- 
szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek. Az 
igénybejelentés a következők szerint tehető meg:

• háztartás alatt a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban 
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek kö-
zössége értendő,

• a felmérés keretében az igénybejelentés végső 
határideje 2018. október 15.,

• az igénybejelentés feltétele annak tudomásul 
vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, 
hogy a bejelentő háztartása korábban téli re-
zsicsökkentésben nem részesült,

• a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vo-
natkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, 
például a szállítási, darabolási költségeket. 

Az igénybejelentést írásban a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában le-
het benyújtani.

KÖRÖSLADÁNYI ÚT FELÚJÍTÁSA

A tavasz folyamán hosszú egyeztetések után a 
Magyar Közút végre vállalta az évek óta húzódó 
Körösladányi út legrosszabb szakaszainak felújítá-
sát, melynek akkor nagyon örültünk. Azt hittük, 
végre a közút vezetősége is érzékeli milyen prob-
lémák vannak a megyehatárhoz közeli területeken 
és igyekeznek ezeket orvosolni. Ezzel szemben 
sajnos csak hónapokig felmart úttesttel kerültünk 
szembe és a felújítást követően sem lett sokkal 
jobb a helyzet: 60 km/h órás sebesség helyett már 
70 km/órával közlekedhetünk Körösladány felé. 

Igyekszünk minden követ megmozgatni annak 
érdekében, hogy ne így maradjon az út, legalább 
a legnagyobb hullámokat javítsák ki, de addig is 
közlekedjenek óvatosan.

MESTERSÉGEK HÁZA

Augusztus hónapban elkezdődik a Kossuth
utcai Mesterségek házának tetőfelújítása. Az ön-
kormányzat 2,5 millió forint támogatást nyert az 
Emberi Erőforrások Minisztériumától erre a célra, 
mely várhatóan a felújítás anyagköltségét tudja fe-
dezni. Az épület mely egykoron dr. Bereczki Imre 
tulajdona volt, ma már a Helytörténeti Gyűjte-
mény telephelyként működik. Sajnos az idő vas-
foga megrágta, a tetőszerkezet és falazat állapota 
is jelentősen leromlott. Jelen összeg csak az első 
lépések megtételére elég, melyek nélkül nem ga-
rantálható az épület megmentése. A munkálatokat 
az önkormányzat saját teljesítésként, saját szakem-
berivel végzi, csökkentve ezzel is a kiadásokat.

Valánszki Róbert
polgármester

Szeretettel hívunk meg minden kedves ér-
deklődőt a 2018. szeptember 22-én tartandó 
,,Vasvári Pál, a dévaványai és Békés várme-
gyei Rákóczi-szabadcsapatosok” emléknapja 
alkalmából megrendezésre kerülő történész 
konferenciára, melynek főszervezője dr. Ágos-
ton Sándor történész. Továbbá az eseményhez 
kapcsolódó, a Magyar Honvédség által szerve-
zett ,,101-es újratöltve” program Dévaványán 
megvalósuló programjára is, mely szervesen 
kapcsolódik a konferenciához. A program rész-
leteiről a következő lapszámban, illetve a DÁMK 
Művelődési Ház honalpján és facebook oldalán 
adunk tájékoztatást. 

DÁMK Művelődési Ház dolgozói

FELHÍVÁS
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Elfogadták a jövő évi költségvetést megalapozó tör-
vényjavaslatot.  Az elfogadott javaslat az újonnan létre-
jött Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz utalja 
többek között a szakképzést, az MTA költségvetési tá-
mogatását pedig a Minisztérium költségvetési fejezetébe 
helyezi át. 

Módosult a csődtörvény, a hitelező hozzájárulása 
nélkül is megszüntethető a hitelező kérelmére indult 
felszámolási eljárás, ha az adós a felszámolás kezdő 
időpontjáig igazolja, hogy a felszámolást elrendelő jog-
erős végzés alapjául szolgáló teljes követelést megfi zette 
a hitelezőnek. Ezt a már folyamatban lévő ügyekre is 
alkalmazni kell. 

A gazdasági stabilitásról szóló jogszabály módosításá-
val lehetővé vált, hogy az önkormányzatok a kormány 
előzetes hozzájárulásával kezességet vállaljanak nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 
esetén a többségi tulajdonukban álló gazdasági társaság 
kötelezettségeire. 

Módosult az épített környezet alakításáról és védelmé-
ről szóló törvény. 

Beillesztésre került a gyermekvédelmi rendszerbe a 
tanoda intézménye, a részletes rendelkezéseket a vég-
rehajtási rendeletekben szabályozzák majd. A szociális 
temetés jogintézményének hatálybalépési időpontját 
2021. január 1-jére tolták ki.

Az Országgyűlés elfogadta a választásokkal kapcsola-
tos törvények módosítását. A választások lebonyolítása 
gördülékenyebb lesz, a kampányfi nanszírozás szigoro-
dik. A választások még tisztábbak, átláthatóbbak és gör-
dülékenyebbek lesznek. A magyar választási rendszer 
sokkal arányosabb, igazságosabb lett 2010 óta, de azt az 
elmúlt választások is megmutatták, hogy még mindig 
előfordulnak olyan esetek, amelyek pontosabb szabályo-
zást igényelnek. Leginkább a választás lebonyolítására, a 
külhoni magyarok levélszavazataira és a kampányfi nan-
szírozásra vonatkozó szabályokat kellett még pontosíta-
ni. Az áprilisi választáson komoly jogvita alakult ki több 
ezer külhoni magyar levélszavazata miatt, pontosabban 
a boríték körüli kérdések miatt. Hogy lehet, vagy nem 
lehet hagyományos, nem hivatalosan előre címzett bo-
rítékban is visszaküldeni a szavazatot vagy sem. Végül a 
Kúria több ezer határon túli szavazatot érvénytelenített, 
ezzel elveszett több ezer a határon túl élő magyar állam-
polgár szavazata, és ez legalább egy parlamenti mandá-
tum sorsát is befolyásolta. Azért, hogy ne forduljon ilyet 
több elő egyértelműsítették a jogszabályt, kiiktatták a 

felesleges bürokráciát. A választópolgár bármilyen bo-
rítékban elküldheti a levélszavazatot. Nem eredményezi 
a szavazási irat érvénytelenségét, ha a válaszboríték kis 
mértékben sérült, de sem betenni, sem kivenni nem le-
het belőle iratot. A kampányfi nanszírozásban egy újabb 
kiskaput került kiszűrésre. A jövőben nemcsak a párt 
vezető tisztségviselőinek, hanem a párt listás és egyé-
ni képviselőjelöltjeinek is felelőséget kell vállalniuk a 
kampánytámogatás visszafi zetéséért. Az a párt, amely 
az előző választáson folyósított kampánytámogatással 
nem számolt el, nem tarthat igényt újabb kampánytá-
mogatásra. Kampányidőszakban továbbra is engedély 
és bejelentés nélkül készíthetnek a jelöltek plakátot, de 
azon minden esetben fel kell tüntetni a kiadó nevét, 
székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét. Plakát 
elhelyezéséhez pedig előzetes, írásbeli hozzájárulás kell 
a magántulajdonban álló tárgy tulajdonosától vagy bér-
lőjétől, vagy az állami, önkormányzati tulajdonban lévő 
tárgyon a vagyonkezelői jog gyakorlójától. A választási 
eljárási törvény módosítása szerint, akik nem a lakcímük 
szerinti szavazókörben akarnak szavazni, azok átjelent-
kezési kérelemének legkésőbb a szavazást megelőző 4. 
napon kell megérkeznie a helyi választási irodához. A 
jogszabály szerint a szavazást megelőző 3. napon a sza-
vazatszámláló bizottságot ki kell egészíteni túljelentke-
zés esetén. A törvény biztosítja a megfelelő eszközöket 
az átjelentkezők szavazásának gördülékennyé tételéhez, 
ezért a kialakuló hosszú sorokért a jövőben a helyi vá-
lasztási iroda vezetője felel. Ha az átjelentkező szava-
zóknak kijelölt szavazókörben nem zárják le a szavazást 
legkésőbb a szavazás befejezésének időpontját követő 
harminc percen belül, a Nemzeti Választási Iroda elnöke 
erről tájékoztatja a kormányhivatalt, amely fegyelmi el-
járást kezdeményez a polgármesternél a választási iroda 
vezetőjeként mulasztó vagy kötelezettséget szegő jegyző 
ellen. Időközi választáson átjelentkezésre csak abban az 
esetben lesz lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és 
tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van. 
A jelölt és a lista bejelentését korábbi időpontra, a sza-
vazást megelőző 37. és 36. napra változtatták. A hatályos 
szabályozás szerint egyéni választókerületi jelöltet leg-
később a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, 
míg az országos listát legkésőbb a szavazást megelőző 
harmincharmadik napon kell bejelenteni. A törvény 
szeptember 1-jén lép hatályba.

Dankó Béla, országgyűlési képviselő

AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2018. JÚLIUS 17-ÉN MEGHOZOTT EGYES DÖNTÉSEI
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AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2018. JÚLIUS 20-ÁN MEGHOZOTT EGYES DÖNTÉSEI
Elfogadásra került a 2019-es költségvetés, mely a biztonságos 

növekedés költségvetése.
Az elmúlt időszak adatai alapján a magyar az egyik legdi-

namikusabban növekvő gazdaság egész Európában. 2019-ben 
is folytatódik az adócsökkentés politikája. Tovább csökken a 
munkát terhelő adók, valamint a vállalkozások és a családok 
adóterhe. 

Az Országgyűlés elfogadta a 2019-es adótörvényeket. Ami-
óta csökkennek az adók, nő a gazdaság, nő a foglalkoztatás, és 
nőnek a bérek is. 2019-ben tovább csökkennek a munkát, a csa-
ládokat, a munkavállalókat és a vállalkozásokat terhelő adók. 

Jövőre is biztosítja a kormány a 15%-os személyi jövedelem-
adót és a vállalkozások 9%-os társasági adóját.

A családi adókedvezmény tovább bővül. A kétgyermekes 
családok adókedvezménye összesen már havi 40 ezer forint-
ra emelkedik, amely összességében 20 milliárd forintot hagy 
mintegy 380 ezer családnál.

A kormány céljával összhangban van, hogy a legfontosabb 
élelmiszereket a lehető legalacsonyabb adó terhelje, jövőre - a 
baromfi hús, sertéshús, a friss tej, és tojás után az UHT és az ESL 
tej áfája jövőre a legalacsonyabb mértékű – 5%-os – lesz. 

A nyugdíjas munkavállalók és az őket foglalkoztatók is job-
ban járnak jövőre, az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jöve-
delme után 2019-ben már csak a 15% szja-t kell fi zetni.

Öt adófajta szűnik meg jövőre. 2019-től már nem kell 75 
%-os különadót, hitelintézeti különadót vagy kulturális adót 
fi zetni. A baleseti adó, és az eho is megszűnik, az előbbi a biz-
tosítási adóba, az utóbbi a szociális hozzájárulási adóba olvad.

2019-ben újabb adópolitikai eszközök segíthetik az egészség 
megőrzését és védelmét. Az egészségügyi kockázatot jelentő 
ételek, italok (pl. cukros üdítők, chipsek, csokoládék, szeszes 
italok) esetében átlagosan 20%-kal nő a népegészségügyi ter-
mékadó mértéke.

Csökken a motorkerékpárok regisztrációs adója, az online 
fi zetések ösztönzése érdekében pedig 20 ezer forintig minden 
lakossági átutalás mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól.

Jövőre az adóhivatal a kifi zetők adatszolgáltatását alapul véve 
az egyéni vállalkozóknak is szja-bevallási tervezetet készít.

A vállalkozások segítése érdekében a szocho kedvezmény-
rendszerét is átalakítják. Új kedvezményként jelenik meg a 

munkaerőpiacra lépők kedvezménye, amely a pályakezdők, 
a tartós munkanélküliek és az anyasági ellátások után visz-
szatérők mellett a korábban inaktív munkavállalók számára 
is elérhető lesz.

Bevezetésre kerül a bevándorlási különadó. Azok a szerveze-
tek, amelyek az illegális migrációt segítik, így járulnak hozzá a 
magyar költségvetéshez. Az adó alapja a bevándorlással össze-
függő anyagi támogatás összege, mértéke 25 %. A különadóból 
származó bevétel kizárólag határvédelmi feladatok ellátására 
használható fel.

Elfogadásra került a magánélet védelméről szóló törvény is. 
Az elmúlt években jelentősen megváltoztak a nyilvánosság és 
a magánélet körülményei. A magánélet védelmét a virtuális vi-
lágban, az interneten, a közösségi médiában is rendezni kell. 
Ma már mindennapos az internetes zaklatás, ami a kiskorúa-
kat, fi atalokat különösen érinti. A magánélet védelme minden-
kit megillet.

Szintén elfogadásra került a szabálysértési törvény módosí-
tása is. Magyarország alaptörvénye a közelmúltban elfogadott 
módosítások értelmében kimondja, hogy nem lehet közterü-
leten életvitelszerűen élni. A hajléktalan ellátás fejlesztésére a 
magyar kormány és a hajléktalan ellátásban dolgozó szakmai 
szervezetek közösen kerestek megoldást. A szakmai szerveze-
tek is egyetértenek a kormánnyal abban, hogy a szabálysérté-
si törvény módosítására szükség van, ahogy abban is, hogy a 
hajléktalan ellátást érintő változásokat a leghumánusabban kell 
végrehajtani.  Segíteni kell azok munkáját, akik fáradhatatlanul 
dolgoznak azon, hogy menedéket nyújtsanak a rászorulóknak, 
és segítsék visszailleszkedésüket a társadalomba.

Az Országgyűlés elfogadta a Büntető Törvénykönyv módo-
sítását, a veronai buszbalesethez hasonló balesetek megelőzése 
érdekében. Eszerint aki közúton, engedély nélkül vagy az enge-
délytől eltérően átalakított járművet vezet, ha súlyosabb bűn-
cselekmény nem valósul meg, egy évig terjedő szabadságvesz-
téssel büntetendő. A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, 
ha a bűncselekményt iskolabusszal vagy különleges igényű - így 
különösen mozgásában korlátozott, idős vagy beteg - szemé-
lyek szállítására szolgáló közúti járművel követik el.

Dankó Béla, országgyűlési képviselő

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsődei
Intézményegységében az óvoda nyári zárva tartás időpontját.

2018. augusztus 6. – 2018. augusztus 17. 

közötti időszakban határozta meg.

Augusztus 21-től minden óvodai egység nyitva tart,
szeretettel várja és fogadja a dolgozó szülők gyermekeit.

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét:

2018. június 1. - 2018. augusztus 3. valamint,

2018. augusztus 21. – 2018. augusztus 31.

napjáig terjedő időszakban állapította meg.

Kérjük a dolgozó szülőket, hogy nyári szabadsá-
guk tervezésekor vegyék fi gyelembe, hogy óvodá-
ink és a bölcsődei csoport augusztus 6-17. között
(10 munkanap) nem üzemelnek.

Megértésüket köszönjük!

ÉRTESÍTÉS
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VÁROSI SEMMELWEIS NAP ÉS 
ELISMERŐ CÍM ÁTADÁSA

Július 1-je a magyar egészségügy legkiemelkedőbb ün-
nepe, amelyen Semmelweis Ignácra emlékezünk, a ma-
gyar anyák megmentőjére.

E jeles alkalomból köszöntöttük az egészségügyben 
dolgozókat, akiknek műsorral, majd állófogadással ké-
szültünk. A műsort a Ványai Ambrus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói adták, majd Mile 
Lajos alpolgármester úr mondott köszöntőt és adta át a 
„Dévaványa Egészségügyéért” elismerő címet, a telepü-
lésen végzett kiemelkedő, lelkiismeretes, az egészséges 
életmódot preferáló, példaértékű háziorvosi munkájáért 
Likerné Dr. Diószegi Máriának. 

A doktornő az általános iskolát befejezve Szegeden, a 
Tömörkény István Gimnáziumban folytatta tanulmá-
nyait, ebben az időszakban ismerkedett meg későbbi 
férjével is, akivel 1979-ben kötöttek házasságot.

1974-ben érettségizett és jelentkezett egyetemre. Már 
akkor is megmutatkozott fogékonysága a természettu-
dományok felé, hiszen egy országos versenyen elért ne-
gyedik helyezése azt jelentette, hogy biológiából nem 
kellett felvételiznie felsőfokú tanulmányaihoz.

1980-ban jó eredménnyel végezte el az egyetemet, 
majd gyakorlatra a gyulai kórházba került, ezt követő-
en október elsejével kezdte meg a praktizálását Déva-
ványán.

1984-ben költözött családjával a Damjanich utcába, 
ahol 1993-tól kialakított rendelőjében várta a betegeit is.

Öt gyermeke született: Ágnes, Daniella, István, és az 
ikrek: János és Jakab. A gyerekek születése után néhány 
hónappal mindig visszaállt dolgozni, hiszen betegei 
sorsát mindig szívén viselte, munkáját hivatásának te-
kintette. Ritkán látott pacienseiről folyamatosan infor-
málódott, betegei gyógyulásáért, javulásáért mindent 
megtett.

2012-ben, az első unoka megszületése után fogalma-
zódott meg benne először az a gondolat, hogy talán 
abba kellene hagynia a munkát, hiszen eddig mindig a 
betegei voltak a középpontban, és most már a családjá-
ért kellene élnie. A második unoka megérkezése ezt a 
gondolatot tovább erősítette, így befejezte praktizálását, 
és egy más fajta munkát választott. Most már elsősorban 
Anya és Nagymamaként éli mindennapjait. Kívánunk 
neki jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket, továbbá 
gratulálunk az elismerő címhez!

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden egész-
ségügyi dolgozó  kitartó, fáradhatatlan és áldozatos 
munkáját.

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház dolgozói

MEGHÍVÓ
TEREMTS ESÉLYT PROGRAM
- DÉVAVÁNYA SZERETNÉNK,

HA BELESZÓLNÁL! -
III. MŰHELYMUNKA

A Teremts Esélyt Program - Dévaványa elnevezésű EFOP-
1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat célja a dévaványai 
fi atalok helyben maradásának támogatása, és a Dévaványáról 
elszármazott fi atalok hazatérésének támogatása. Segítő kezet 
szeretnénk nyújtani, hogy a célcsoport a városban található 
lehetőségekkel élni tudjon, megtalálja számításait, helyben 
családot és egzisztenciát tudjon alapítani.

A program keretében kidolgozásra került az Ifj úsági Cse-
lekvési Terv, amely a helyi fi atalok lakhatási és családalapítás 
körülményeit, munkapiaci helyzetét, pályaorientációs, kar-
rierépítési lehetőségeit hivatott segíteni. A program célcso-
portja minden Dévaványán élő vagy ide visszaköltözni vágyó
16-35 év közötti fi atal.

Ezúton szeretnénk Téged is bevonni a terv elkészítésébe!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves fi atalt, aki 

bátran elmondja véleményét és megfogalmazza elvárásait. 
A program sikeressége szempontjából elengedhetetlen a 
részvételetek!

A következő műhelymunka időpontja és helyszíne:
2018. augusztus 24. (péntek)

Polgármesteri Hivatal, Dévaványa, Hősök tere 1.

PROGRAM:

17:00 - 17:10 Köszöntő

17:10 - 18:00 Vendégünk Zsótér Mária,
                       regionális EFOP mentor

18:00 - 18:30 ÖTLETELÉS

Légy részese Te is!
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
A Dareh Bázis Zrt. értesíti a Tisztelt dévaványai la-

kosságot, hogy a MŰANYAG szelektív edényzetek 
begyűjtése az év további naptári időszakában a követ-
kező napokon történik:

Augusztus 9. és 30. csütörtök
Szeptember 13. és 27. csütörtök

Október 11. és 25. csütörtök
November 15. és 29. csütörtök

December 13. csütörtök

A ZÖLD, BIO zsákok begyűjtése
az alábbi napokon történik:

Augusztus 14. kedd
Szeptember 4. és 25. kedd

Október 16. kedd
November 7. szerda
November 27. kedd

Kérjük az edényzeteket, zsákokat reggel 7 órára
szíveskedjenek kihelyezni ezeken a napokon!

Köszönettel: Dareh Bázis Zrt.
www.gyomakozszolg.hu

ÉRTESÍTÉS
Dévaványai Általános Művelődési Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. tv. 20/A alapján pályázatot hirdet

karbantartói
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos 
próbaidő kikötéssel.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: az intézmény székhelye és vala-
mennyi telephelye.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

általános karbantartási munkák ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek és a munkakör betölthetőségének 
időpontja, valamint a benyújtás módja megismerhető a

www.damk.hu honlapon.

Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt 
lakosságot, hogy a Dévaványa Ladányi Mihály u. 8. sz. alatti 
szociális bérlakása megüresedett. Lakásigénnyel kapcsolatos 
kérelmeket a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. 
sz. irodájában ügyfélfogadási időben lehet benyújtani, leg-
később 2018. augusztus 24. napjáig.

TÁJÉKOZTATÁS!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a 

Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 7. szám alatti költségalapú bérla-
kását 2018. október 1. napjával kezdődő bérleti jogviszonnyal.

Az ingatlan jellemzői:
- Helyiségek: 1 háló szoba, 1 nappali, előtér, 3 db beépített szek-

rény, kamra, WC, fürdőszoba, konyha
- Komfortfokozat: összkomfort 
- Alapterület: 34,52m2.
- A lakás havi lakbére: 12.000,- Ft/hó.
- A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
- Karbantartási kaució összege: 50.000,- Ft, mely befi zetése a be-

költözés előtt esedékes.

Előnyben részesítendő az a pályázó, aki:
- vállalja a lakás- takarékpénztári szerződés megkötését, vagy az-

zal már rendelkezik,
- az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és 

más munkahelyek szakember ellátottságát javítja,
- a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését se-

gíti elő azzal, hogy 4 évnél nem hosszabb határozott idejű bér-
leti jogviszonyt kíván létesíteni és ilyen tartalmú szerződést köt,

- egyhavi lakbér megfi zetésén túl vállalt minden további havi lak-
bér szerződéskori egyösszegű megfi zetése esetén 5 pont/hó.

Költségalapú bérlakás annak a pályázónak adható bérbe, aki
- egy évnél régebbi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik és 

családjában – a vele együtt költöző családtagokat is fi gyelembe 
véve – az egy főre jutó nettó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. Egy évnél régebbi 
folyamatos munkaviszony fennállásától eltekinthet a Képvise-
lő-testület, ha a pályázó vállalja 12 havi lakbér előre történő 
egyösszegű megfi zetését,

- akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző egy éven belül 
nem volt, illetőleg jelenleg sincs folyamatban lakásbérleti jog-
viszonnyal kapcsolatos felmondási vagy peres eljárás, illetőleg

- az önkormányzattal szemben nincs fennálló adó, vagy egyéb 
költségtartozása kivéve, ha az önkormányzattal megállapodást 
kötött a részletfi zetésről

- vállalja a lakbér, - beköltözéskor - az egyszeri kaució és a közös 
költség megfi zetését.
A Képviselő-testület a pályázók által vállalt feltételek pontérté-

kei alapján választja ki a nyertest. Pontazonosság esetén a pályá-
zatot az nyeri el, aki a legtöbb havi lakbér egyösszegű megfi zetését 
vállalja, illetve pontazonosság és a vállalt lakbérösszeg-azonosság 
esetén, akinek a kérelme hamarabb benyújtásra került.

A pályázat benyújtási határideje:
2018. szeptember 14. délelőtt 10 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal 12-es számú irodája 5510 Dévaványa, 

Hősök tere 1.
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A járási hivatal jutalmazta
a diákokat

A Gyomaendrődi Járási Hivatal az 
illetékességi területén található ál-
talános iskolák névadó, illetve év-
záró rendezvényein elismerő okle-
véllel és könyvvásárlási utalvánnyal 
köszöntötte azokat a diákokat, akik a 
2017/2018-as tanévben kiemelkedő 
tanulmányi, sport és közösségi mun-
kát végeztek. Az okleveleket és könyv-
vásárlási utalványokat dr. Pacsika 
György hivatalvezető és dr. Smiri Sán-
dor hivatalvezető-helyettes adta át.

Az idei évben harmadik alkalommal 
- immáron hagyományt teremtve -,
a felnövekvő ifj úság magas színvona-
lú oktatását és a tanulók sikereinek 
elismerését támogatva az alábbi di-
ákokat köszöntötték a járási hivatal 
vezetői:

Kereki Nóra 7. osztályos tanuló -
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola,

Izsó Csenge 8. osztályos tanuló -
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola,

Jambrik Nikolett 7. osztályos tanuló - Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium,

Kovács Laura 8. osztályos tanuló - Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Eszközvásárlás és pótlás a 
VIDRA Mentőcsoportnál

A Gyomaendrődi Járás védelmére 
felesküdött önkéntesekből álló VIDRA 
Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesü-
let a helyi rendezvényeken való folya-
matos jelenlét, és az állandó készültség 
mellett – elsősorban pályázati források 
bevonásával –eszközállományának fej-
lesztésére is gondot fordít.

A mentőcsoport Dévaványa önkor-
mányzatától idén tavasszal százezer fo-
rint támogatást kapott, ezen összegből 
kézi adó-vevő (walkie-talkie) készülé-
keket vásároltak.

Szintén a tavasz folyamán az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma NEA-MA-
18-M-1935 azonosító számú pályázatán 
300 ezer forintot nyertek, amit a belvízi 
védekezéshez használható vízszivattyú, 
illetve a mentőcsoport tevékenységé-
nek dokumentálását szolgáló fényképe-
zőgép beszerzésére használhatnak fel.

Júniusban az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság pályázatán

125 ezer 883 forint értékű, műszaki 
mentéshez használható motoros lánc-
fűrészhez jutott a szervezet.

Júliusban – szintén eszközbeszerzés-
re – a Békés Megyei Önkormányzattól 
40 ezer forintot nyert az egyesület. 
A gyomaendrődi Mamutec Hunga-
ry Kft . pedig a mentőcsoporttól egy 
korábbi rendezvényen eltulajdonított 

50 méter statikus kötelet, valamint 
a szükséges 4 alumínium karabinert 
pótolta.

A mentőcsoport folyamatosan gya-
rapodó eszközállománya és tagsága 
híven bizonyítja a 2013 nyarán elin-
dult járási szintű önkéntes polgári vé-
delmi kezdeményezés létjogosultságát 
a Gyomaendrődi Járásban.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Jézus az egyik evangéliumi részben, 
a következőket mondja apostolainak: 
„Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba 
egy magányos helyre, hogy pihenjetek 
egy kicsit.” (Mk 6, 31) Valóban mind-
annyiunknak szüksége van a pihenés-
re, még akkor is, hogyha egy olyan 
munkát végzünk, amelyet nagyon sze-
retünk. Szépnek találom, hogy egyhá-
zunk ezt az evangéliumi szakaszt épp 
a nyár közepén hozza, amikor nagyon 
sokan felkerekednek és egy kicsit ki-
mozdulnak otthonról, illetve a hét-
köznapi rutinból. Mindannyiunknak 
kell a pihenés, hogyha ezt nem tesszük 

meg, akkor előbb-utóbb kimerülünk idegileg. A pihenés 
megszervezése viszont ismét több erőfeszítést kíván, ami 
annak függvénye, hogy valójában hogyan képzeljük el a 
szabadságunkat. Ebből a szempontból jó, ha nem várunk, 
addig amíg nagyon kimerülünk, mert hogyha ez megtör-
ténik akkor nem lesz erőnk az említett pihenés megszer-
vezéséhez és valójában kezdetét veszi egy nagyon romboló 
folyamat: a kimerültség miatt a munkánkat sem tudjuk 
már rendesen elvégezni, viszont megfelelő feltöltődésben 
sem lehet részünk. A szabadság arra is jó, hogy olyan dol-
gokra fordítsunk fi gyelmet, amelyekre évközben kevésbé 
fi gyeltünk: emberi kapcsolatok, család, olvasás, kétkezi 
munka, Isten, ima stb. Mindenki olyan tevékenységben 
tud kikapcsolódni, amely valamennyire különbözik attól a 
tevékenységtől amit évközben végez, nyilván anélkül, hogy 
ez a tevékenység az elveivel szemben álló lenne. Ebből ki-
folyólag a bűn soha nem jelenthet igazi kikapcsolódást. Itt 
jegyezzük meg azt is, hogy a keresztény életben nincsen 
szünet, ez azt jelenti, hogy szünidőben sem hagyhatjuk 
abba például a templomba járást, a szentmisén való rész-
vételt. És miért nem? Mert az igazi szabadság csak Isten-
ben található meg, ha Őt fi gyelmen kívül hagyjuk, akkor 
pontosan, hogy az ellenkezőjét érjük el annak amire Jézus 
is hív bennünket: „Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba 
egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit.” (Mk 6, 31)

Hirdetett szentmisék:

Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.

2018. augusztus 15. (szerda): Nagyboldogasszony, szentmise
8 órától a templomban.

2018. augusztus 20. (hétfő): Szent István király, Magyarország 
Fővédőszentje, szentmise 8 órától a templomban.

A többi hétköznap tartott szentmisék rendjéről a Dévaványai 
Apostol című heti lapban találhatnak további tájékoztatást.

Figyelmükbe:

Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési ok-
tatásra lehet jelentkezni.

Augusztus hónap pénteki napjain, szentmise a templomban 
16 órától.

Minden szentmise előtt 20 percel gyónási lehetőség van.

Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a
plébánián.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.
Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként,
2018. január 1-től:

nyugdíjasoknak: 2.000 Ft,
keresettel rendelkezőknek: 2.500 Ft.

Az egyházi adó a Dévaványai Takarékszövetkezetnél is befi -
zethető, a következő bankszámla számra: 54000038-10001428.
Hálásan köszönjük mindazoknak akik imával, munkával, 
anyagiakkal támogatták egyházközségünk életét és működését.
Elérhetőségek:  Plébános: +36-30-465-11-71

              Sekrestyés: +36-30-714-91-36

Ft. Bilibok György

A római-katolikus egyházközség rovata
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NAPKÖZI ERZSÉBET TÁBOROK A VÁNYAI AMBRUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERISKOLÁJA

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
HÍREI A 2018/2019. TANÉV ELEJI TEENDŐKKEL KAPCSOLATOSAN

Júliusban négy héten keresztül Napközi Erzsébet táborban 
vehettek részt iskolánk tanulói. A családokat – az ötszáz forin-
tos regisztrációs díj befi zetésén kívül – semmilyen költség nem 
terhelte. A táborban teljes ellátásban részesültek a gyerekek, 
amely mellett sokszor volt még fagyi, sütemény, édesség is. A 
tábor ideje alatt gazdag program várta a gyerekeket: sokféle 
kézműves foglalkozás, társasjátékozás, sportfoglalkozások és 
kirándulások. A négy hét alatt a táborozók egy-egy napot töl-
töttek Szarvason, Ópusztaszeren, Gyulán és Debrecenben.

A táborokban száznál több tanuló tölthetett el tartalmas na-
pokat. A foglalkozásokat a Ványai Ambrus Általános Iskola és 
AMI pedagógusai tartották, munkájukat intézményünk peda-
gógusai asszisztensei és egyéb munkatársai segítették.

A gyerekek és szülői visszajelzések alapján sikeresnek mondha-
tó a négy heti tábor, ezért ha módunkban áll, a következő nyáron 
is pályázni fogunk Napközi Erzsébet táborok szervezésére.

Képes beszámoló iskolánk facebook oldalán található:
https://www.facebook.com/ambrusiskola/

2017 őszétől iskolánk az ELTE Természettudományi Ka-
rának több intézetével kapcsolatba került a „Belépő a tudás 
közösségébe” (EFOP-3.4.4-16-2017-00006 számú pályá-
zat) projekt keretében. A tanév során több rendhagyó órát 
tartottak iskolánkban az egyetem munkatársai tanulóink-
nak, az egész tanévet felölelően online kémia versenyben 
is lehetőségük volt a gyerekeknek részt venniük. A prog-

ram magába foglalt egy intézetlátogatást is, amely során 
az ELTE Természettudományi Karának több részét meg-
ismerhettük, érdekes foglalkozásokon, múzeumlátogatáso-
kon vehettünk részt.

Képek: https://www.facebook.com/pg/ambrusiskola/photos/?
tab=album&album_id=914262772087294

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az 
eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellá-
tást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezette be az 5-8. 
évfolyamokra, valamint kiterjesztette a középiskola 9. évfo-
lyamára is.

Ezek alapján valamennyi általános iskolai tanuló számára 
ingyenes lesz a tankönyv a 2018/2019 tanév idejére is.

A gyerekek a tankönyveket az első tanítási napon az osz-
tályfőnöküktől kapják meg.

Tanévnyitó ünnepély: 2018. augusztus 31.(péntek) du. 18 óra.
Első tanítási nap: 2018. szeptember 3.(hétfő) reggel 7 óra 45-kor.

A napközis beíratás ideje és helye:

2018. augusztus 29.(szerda)  8:00-12:00 és 13:00-17:00
2018. augusztus 30.(csütörtök)  8:00-12:00 és 13:00-17:00
a Vörösmarty úti épület aulájában

2018. augusztus 29. (szerda)  8:00-12: 00 és 13:00-16:00
az ecsegfalvi iskolában

Ványai Ambrus Általános Iskola vezetősége
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A Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapít-
vány 2018-ban XVIII. alkalommal szervezte meg a Mű-
vészeti Táborát, melynek megszervezéséhez Dévaványa 
Város Önkormányzata is támogatást nyújtott, melyet ez-
úttal is tisztelettel megköszönünk.

A tábor 2017. július 2 - július 7. között került megrende-
zésre, melyen a résztvevő gyermekek létszáma 50 fő volt. 

A tábori programok alapját természetesen idén is a mű-
vészeti foglalkozások képezték, melyeket csoportokra, 
tanszakokra szétosztva tartottak meg a Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művé-
szetoktatásban dolgozó pedagógusai. A táborba való je-
lentkezés során alakultak ki a szakmai műhelyek melyek 
idén a következők voltak: társastánc, színjáték, zongora, 
citera, vonós hangszerek és képzőművészet.

A csoportok az egy 
hét alatt tanultakat, 
és az alkotásokat, va-
lamint a „közös dalt” 
(melyet az összes tábor-
lakó együtt adott elő) a 
Művészeti Tábort záró 
Gálaműsorában be is 
mutatták a műsorra ér-
kezett nagyérdemű kö-
zönség előtt.

A művészeti foglal-
kozások mellett a tá-
bor főbb programjai 
voltak:

- KI-MIT-TUD ver-
seny, ahol egy mega-
dott témában kellett 

csoportokban egy színpadi produkcióval készülni a hét 
folyamán. Akadályverseny, Sportlehetőségek: asztali foci, 
ping-pong, teke, csocsó, társasjáték, stb, fagyizás. Kirán-
dultunk Budapesten, melynek keretén belül a Fővárosi 
Nagycirkusz 2 órás vízicirkuszi (művészeti ágainkhoz 
kapcsolódó) előadást néztünk meg. Az ebéd elfogyasztá-
sa után a Budai Vár környékén tettünk sétát, ezt követően 
pedig a Nemzeti Galéria festményeinek állandó kiállítását 
tekintettük meg. A haza utazás pihenőjét pedig fagyizás-
sal kötöttük egybe.

Az előző évek tapasztalata alapján az idén is több időt 
fordítottunk a szakmai foglalkozásokra, mely a Gála mű-
sor sikerében testesült meg.

KÖSZÖNET

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány ebben az 
évben is támogatta a Ványai Ambrus Általános Iskola és 
AMI tanulócsoportjainak kirándulásait. Az 5. b osztály Bu-
dapestre kirándult, a 6. b osztály Monokon és környékén 
töltött két napot.

Köszönjük a támogatást!

MŰVÉSZETI TÁBOR 2018.
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
KÉPZÉSEK

Rendkívüli felvételi eljárás során meghirdetett képzése-
ink a 9. évfolyamra

Szakgimnáziumi képzéseink

Szakközépiskola képzéseink

Felnőttoktatás

Érettségire épülő képzés (képzési idő 2 év):
• Fodrász (OKJ 54 815 01) nappali, esti munkarend
• Vendéglátásszervező-vendéglős (OKJ 54 811 01 ) szak-

mai előképezettség szükséges, így a képzési idő 1 év

Közismeret nélküli szakmai képzések (képzési idő 2 év):
• Eladó (OKJ 34 341 01) nappali, esti munkarend
• Számítógép-szerelő és karbantartó (OKJ 34 523 02) 

nappali, esti munkarend
• Festő, mázoló, tapétázó  (OKJ 34 582 04) nappali , 

esti munkarend
• Hegesztő (OKJ 34 521 06) nappali, esti munkarend
• Szociális gondozó és ápoló (OKJ 34 762 01) nappali , 

esti munkarend

Érettségire felkészítés (képzési idő: 2 év):
• Érettségire való felkészítés szakmával rendelkezők ré-

szére nappali, illetve esti képzésben.
• A szakmai bizonyítvány beszámításával négy közisme-

reti tárgyból kell érettségi vizsgát tenni.

MESTERSÉGEK TÁBORA
– GENERÁCIÓK SZAKMÁI

Dévaványa Város Önkormányzatának pályázati támoga-
tásából 2018. június 25. és 29. között általános és középisko-
lás diákok vettek részt egy nem szokványos, eseményekben 
gazdag szervezett tábori programon.

A korosztálybeli különbségek csak erősítették a tanulók 
nyitottságát, kezdeményezőkészségét, melynek köszönhe-
tően a hét folyamán a régi korokat idézve minden résztvevő 
„tanonc” mester-vándor-útra indult a különböző szakmák 
világába, hogy megismerhesse azok sajátosságait, saját ké-
pességeit, készségeit.

A kereskedelem, szépészet, informatika, gépészet és szo-
ciális ágazat terén oldottak meg különböző kézügyesség-fej-
lesztő feladatokat, játékokat, egy kirándulás során ismer-
kedtek meg a gyomai Tímár Panzióban a mai modern és a 
régmúlt idők vendéglátásával a gyulai Várban és Almássy 
Kastélyban. Ellátogattak a Gyulai Szakképzési Centrumban 
található boltmúzeumba is.

A táborzáró napon mesterútlevelüket tölthették meg a kü-
lönböző szakmák értékeléseivel, így mindenki megtudhatta 
magáról, melyik szakmának lett a KisMestere. Többen már 
most elmondták, hogy nem elégszenek meg egy mesterség-
gel, újabb szakmában próbálják ki magukat, így szlogenünk 
valós értelmet kapott: „Jövőre ugyanekkor ugyanitt!”

Köszönjük az Önkormányzatnak a pályázathoz kapcsoló-
dás lehetőségét és Ernyes Csilla önzetlen, segítő munkáját a 
programok előkészítése és megvalósítása során is.

Tagozatkód Ágazat

Érettségivel 
együtt meg-
szerezhető 

szakképesítés 
(4 év)

Érettségire épülő 
szakképesítés (+1 év)

0401 Informatika 
ágazat

Irodai 
informatikus

Informatikai 
rendszer-

üzemeltető

0402 Szépészet 
ágazat

Férfi  fodrász, 
borbély Fodrász

 Tagozatkód

Megszerezhető 
szakképesítés 
megnevezése 

(3 év)

Érettségi bizonyítvány
megszerzésére irányuló 

képzés (+2 év)

044
Eladó 

(ösztöndíjas 
szakma)

A szakképzettséggel 
rendelkező diákok számára 
2 év alatt biztosítjuk az 
érettségire való felkészítést.
A szakképesítést beszámítjuk, 
így csak 4 tárgyból kell 
érettségi vizsgát tenni:

– magyar nyelv és irodalom
– matematika
– történelem
– idegen nyelv

0407
Hegesztő 

(ösztöndíjas 
szakma)
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
SZAKMAI VIZSGÁK 2018.

Az idei tanévben szakmai vizsgáink összevont vizsga-
rend szerint kerültek megrendezésre. Dévaványán vizs-
gáztak a szarvasi és orosházi fodrászok, illetve a szarvasi 
szociális gondozók is. Kőműveseink Gyulán, hegesztőink 
pedig Szeghalmon adtak számot tudásukról.

A májusi írásbeliket követően a gyakorlati és szóbeli 
megmérettetésekre júniusban került sor. Leghosszabban 
a hegesztők és fodrászok vizsgáztak, a gyakorlati vizs-
gatevékenység mindkét szakma esetén 8 órát vett igény-
be. A hegesztőknél négyfajta eljárást kellett bemutatni, 
a fodrászoknál pedig a férfi  és női divatfrizurák mellett 
borotválás, konty-készítés is szerepelt a feladatok között.
A szociális gondozók a helyi Margaréta Idősek Otthonában 
mutatták be ápolási és gondozási gyakorlati feladataikat.
A kőművesek a gyulai tanműhelyben raktak falat, burkoltak.

A gyakorlati eredmények sikerültek minden esetben a 
legjobban, míg az írásbeliken és a szóbeliken komoly el-
méleti ismeretekről számoltak be a tanulók.

Sajnos, sok esetben a tanévközi gyenge tanulmányi ered-
mény és a sok hiányzás éreztette hatását a vizsgán is, s a he-
gesztő, illetve kőműves szakmákban az őszi javítóvizsgán 
kell majd a sikertelen részeket pótolni.

A bizonyítványt szerzett tanulóknak sok sikert kívánunk 
munkájukhoz, a nagy-betűs élethez, továbbtanulásuk-
hoz. Nappali vagy esti rendszerű két éves érettségi, illetve 
esti munkarendű másodszakmás képzéseinkre várjuk a
továbbtanulni vágyókat.

        
Tóth Erika, igazgató

TANÉVZÁRÓ – NYITÓ INFORMÁCIÓK
Nyári ügyelet: szerdai napokon 8-12 óráig,

augusztus 24-től minden nap.

Nyári gyakorlati igazolások leadása: 2018. augusztus 31-ig.

Kollégiumi beköltözés: 2018. szeptember 3. 7 órától
Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. 8 órától

Tanévnyitó ünnepség: 2018. szeptember 3. 9 órától 

Tankönyvosztás: 2018. szeptember 3-án.
Szakmai orvosi alkalmasságihoz szükséges dokumentu-
mok leadása (egészségügyi kiskönyv, tüdőszűrő lapok, 

ahol szükséges): 2018. szeptember 3.

Szakma vagy idegen nyelv váltási kérelmek vagy
egyéb kérelmek beadási határideje: 2018. szeptember 4.

ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS
EGYESÜLET HÍREI

Egyesületünk 2018. július 7-én tartotta a nyári baráti 
találkozóját a Váradi Étkeztetési Bt. ebédlőhelyiségében. 
Részt vettek a Kisújszállási Mozgássérültek Egyesületének 
tagjai valamint a gyomai,  körösladányi, köröstarcsai  és 
a füzesgyarmati nyugdíjas klub tagjai.  Elfogadta meghí-
vásunkat Kiss Károly, Kanó József, Rizmann Józsefné, a 
Bartha házaspár, a Hagyományőrző Nők és a Nagycsa-
ládosok Egyesületének képviselői. Jó hangulatú délutánt 
töltöttünk el együtt a fi nom ebéd elfogyasztása után. Itt 
szeretnénk megköszönni ezt Váradi Károlynak és mun-
katársainak, továbbá Váradiné Mónikának a fi nom sü-
teményt, a Liker Pékségnek a pogácsát. KÖSZÖNJÜK a 
tombola felajánlásokat: Frézia Virágbolt, Juckó ajándék-
bolt, Rizmann Józsefné, Hőgye Anita, Ugrai Csilla, Papp 
Lajos masszőr, Remeczki Magdolna zöldséges, Furka La-
jos - Elektro Sokk, Nagy Ferenc, Szilágyi Izabella, Körömi 
Andi kisboltja, Kiss Tibor, Kónya Mihály és felesége, Far-
kas Ági - Narancs Turi, Czirjákné Györgyi, MENTA, Zor-
ka Kuckója, Okulár Optika, Magyarné Adamik Mariann, 
Nefelejcs virágbolt-Nagy Andrea, Kurilla, Papp Kertészet, 
Ladányi Cukrászda, Kanó József, Borsós Kertészet, Barta 
János  és felesége, Erdei Virágbolt, Kiss Károly és felegége, 
Hagyományőrző Nők Egyesülete, Nagycsaládosok Déva-
ványai Egyesülete, Mile Lajos és családja  és nem utolsó-
sorban az Egyesület tagjainak HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK!
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XVIII. DÉVAVÁNYAI VÁROSNAPOK
2018. július 13-15-ig immáron XVIII. alkalommal került 

megrendezésre a Dévaványai Városnapok rendezvényso-
rozat, melynek fővédnökei prof. dr. Latorcai János az Or-
szággyűlés alelnöke és Dankó Béla országgyűlési képviselő 
voltak. A rendezvénysorozatot július 13-án a Nothing Exact 
helyi rockzenekar nyitotta meg, majd a rock vonalat követ-
ve a Nomad zenekar csapott a húrok közé. Az est hátralévő 
részében Vikidál Gyulával nosztalgiázhatott a közönség, 
végezetül pedig a P. Mobil zárta az estét egy igazán zúzós 
koncerttel.

Szombaton bekapcsolódott a háromévente megrendezésre 
kerülő Dévaványaiak Világtalálkozója, amelynek a Bereczki 
Imre Helytörténeti Gyűjtemény adott otthont. A regisztráció 
után Valánszki Róbert polgármester úr köszöntötte a haz-
alátogatókat, majd testvérvárosunk-Székelykeresztúr-kép-
viseletében Szombatfalvi József nyugalmazott plébános kö-

szöntötte a jelenlévőket és adta át a saját kézzel készített fa 
domborművet, amely a két várost összekötő híddal az össze-
tartozást hivatott jelképezni, majd a vándorbot is felszalago-
zásra került. A korábbi alkalmakhoz hasonlóan Tóth Ferenc 
elszármazott köszöntötte hazaérkező társait, akiket verssel 
ajándékozott meg. A megnyitót követően Szalay Ágnes tör-
ténész tartott előadást a Bereczki Imre hagyatékból. Az előa-
dás után a Váradi Étkeztetési Bt. Napközi Konyháján láttuk 
vendégül egy kiadós marhagulyással és a Hagyományőrző 
Nők Egyesülete által sütött helyi jellegzetes kürtöskaláccsal a 
meghívottakat. Ebéd után kötetlen beszélgetés keretein belül 
a vendégek előadhatták saját kis műsoraikat, majd nosztalgi-
kus útra indultak városnéző kisvonattal, így a település neve-
zetességei mellett a Ladányi Mihály Könyvtárban megnyílt 
„Elődeink nyomában„ c. kiállítást is meg lehetett tekinteni 
a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola festészet tanszakos növendékeinek és Ambruzs-Sza-
bó József munkáiból. A világtalálkozó a Vox Humana Ve-
gyeskar koncertjével ért véget, viszont akinek még kedve és 
ereje tartotta, bekapcsolódhatott a városnapi programokba. 
Ismét fergeteges hangulat kerekedett szombat délután a szín-
pad előtt, ahol az Ametiszt mazsorett csoport után Essemm 
örvendeztette a fi atalokat. Ezt követően az Acoustic Planet, 
Pápai Joci, majd pedig Szikora Róbert és az R-GO zenekar 
jóvoltából táncolhattuk végig az estét, amelyet Zoltán Erika 
és a Kozmix zenekar kíséretében Retro Discoval zárhattunk. 

Vasárnap a Csipkerózsa mazsorett csoport bemutatkozása 
után az idősebb korosztály számára is kedvezve Szalai Antal 

zenekarának kíséretében nótaénekesek, mint Bokor János, 
Fejős Jenő, Drágán Lajos és Farkas Rozika, majd Bangó 
Margit elevenítették fel az ismert magyarnótákat. Az estét a 

Bagossy Brothers Company koncertje folytatta, amelyen fel-
csendültek a rádiókból is jól ismert slágerek.  A mozgalmas, 
táncban és programokban gazdag hétvégét az Irigy Hónalj-
mirigy együttes zárta, ahol a város apraja-nagyja együtt éne-
kelte az ismerős dallamokat. 

A rendezvény alatt folyamatosan várták a látogatókat a 
kézművesek és kirakodók a Vörösmarty utcában, a mini 
vidámpark, a kívánságkút, kiállítás, továbbá drog-, és alko-
holprevenciós, egészségmegőrzést népszerűsítő stand, illetve 
a szombati nap folyamán egészségügyi szűrőprogramokon is 
részt lehetett venni. 

Köszönettel tartozunk:  a REX Biztonsági Szolgálatnak, a 
Dévaványai Polgárőrségnek, a Tiszakécskei Mentőszolgálat-

nak, Ambruzs-Szabó Józsefnek, Szabó Imre műsorvezetőnek, 
Kónya Istvánnak, Murányi Károlynak, Németh Dezsőnek 
és Szűcs Tibornak, hogy biztosították a helyszínt, fotóztak, 
rendelkezésünkre álltak és támogatásukkal hozzájárultak a 
rendezvény színvonalas megvalósulásához, illetve a főtámo-
gatónknak, Dévaványa Város Önkormányzatának és termé-
szetesen Önöknek, Nektek, illetve a környező településekről 
érkezőknek, hogy rekordokat döntve részt vettetek városunk 
legnagyobb kulturális és szórakoztató rendezvényén!

Bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a kedvére való 
programokat és jól érezte magát. Köszönjük, hogy jelezték 
észrevételeiket, kívánságaikat a kívánságkútba, és fotózkod-
tak a fotófalnál.  Jövőre veletek, ugyanitt! 

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház közösségszervező munkatársai



Dévaványai Hírlap - 15. oldal

Kalandokkal teli, izgalmas programokkal fűszerezett 
hetet töltöttek a MÁSODIK alkalommal szervezett MÚ-
ZEUMI GYERMEKTÁBORBAN az élesdi Constantin 
Şerban Elméleti Líceum előkészítő- negyedik osztályos 
tanulói. A település és környéke látványosságai, minda-
zon kedves, jólelkű, segítőkész emberek, akikkel a Mú-
zeumban, az ebédlőben, a fürdőben, a Vadászházban, a 
Túzokrezervátumban, a Vésztő-Mágor Történelmi Em-
lékhelyen, a szarvasi kiránduláson vagy éppen a boltok-
ban, a fagyizóban, a Kék Teve Pizzériában, a játszótéren 
találkoztunk mély nyomokat, kedves emlékeket hagytak 
a kicsikben. Ezeket hálás szívvel köszönjük.

Bihar megye élesdi iskolája 16 éve baráti, kollegiális és 
munka kapcsolatban áll Dévaványa néhány jeles intézmé-
nyével: négy évig tartó tanításom, sikeres gyermektáborok, 
munkalátogatások, a Lugosi Mihály szépolvasóverseny, ki-
rándulások sora olyan szép barátságokat szültek, amik sok 
emléket ébresztettek mindenkiben. Erre volt kitűnő példa a 
június 25- 30 között szervezett tábor, ahova 15 kisdiák je-
lentkezett. 

A tábor fő foglalkozásait a Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény két lelkes munkatársa, Hajdu Ildikó Tünde és 
Balogh Aranka szervezte, akiknek ez úton köszönjük meg 
a hét megszervezését, türelmüket, fáradságos munkájukat, 
s külön köszönjük a törődést segítőiknek is: a mindig mo-
solygós Lengyel Lajosnénak és kedves lányának Ilonának, 
a segítőkész Csatári Istvánnak, a mindent megoldó Tóth 
Izabellának, a gyerekekkel foglalkozó Fekete Csenge és 
Nyuzó Lili diákoknak. Újra elvarázsolt bennünket Váradi 
Andrásné, Ilonka néni, akinek előadásából megismerhették 
a gyermekek a hely nevezetességeit és a múzeum névadó-
ját. Minden nap kézműveskedtek, csoporterősítő, logikai, 
ügyességi játékokat játszottak és aktívan pihentek. Béni Bri-
gitta Anett, volt diákom interaktív előadása a színes, sárréti 
hiedelemvilágról elbűvölte a kicsiket. A Sterbetz István Tú-
zokvédelmi Látogatóközpontba és a Vésztő-Mágori Emlék-
helyre szervezett tartalmas kirándulásokon jól szórakoztak 
a Partiumból érkezett diákok, a délutáni fürdőzések, a vízi-
búvárkodások, a játszótéri esték pedig megkoronázták nap-

jaikat. Izgalmas mozzanat volt városnézés lovaskocsiból és 
a záró napi csillámtetoválás készítése is. Szomorkodva, sok 
élménnyel, de a „Tancsi, jövőre is eljöhetek, ha jó leszek?” 
kéréssel indult haza a kis csapat. 

Köszönjük mindenkinek, a fentebb említett személyek 
mellett, akik áldozatot hoztak azért, hogy a mi GYERME-
KEINK LEGYENEK újra az IGAZI GYŐZTESEK: Nagy-
családosok Dévaványai Egyesülete (Balogné Kondacs Rita 
és csapata), Dévaványai Múzeumbarátok Köre, Dévaványai 
Vadásztársaság (Illin József elnök, Meinzner Mariann tit-
kár), Hagyományőrző Nők Egyesülete (Varga Istvánné 
Irénke néni és csapata), TÉDE (Kozma Bálintné és csapa-
ta) Séllei Anna, Erdős Andrea, Sándor Tünde, Szalai Ildikó 
és családja, Tóbiás Gáborné, Ullmann Anna, Takács Beáta, 
Barta János és kedves felesége, Váradi Károly és a házigaz-
da DÁMK vezetősége, illetve Élesdről a táborozók szülei és 
Tole Petru busztulajdonos.  

Kedvességetekért, önzetlenségetekért, a sok jó szóért és 
biztató mosolyért „legyen előttetek mindig út, fújjon min-
dig hátatok mögül a szél, az eső puhán essen földjeitekre, a 
nap melegen süsse arcotok, s míg újra találkozunk, hordoz-
zon benneteket tenyerén az Isten.”  

Ciavoiné Létai Andrea tanító

ÉLESDI GYERMEKEK ÉLMÉNYDÚS HETE DÉVAVÁNYÁN
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DÁMK CSAPATÉPÍTŐ KIRÁNDULÁS
Az idei év sem telhetett el úgy, hogy a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ dolgozói ne vettek volna részt csapatépítő 
kiránduláson. Most Szerencs - Tarcal - Tokaj vidéke volt az úti 
célunk.

Június 30-án kora reggel jókedvűen szállt fel a kis csapat a 
buszra és vágtunk neki a hosszú útnak. Első állomás a Szerencsi 
Csokoládégyár mintaboltja volt, ahol mindenki kicsit „Gombóc 
Artúr” bőrébe bújhatott és elmerülve a csoki rengetegben ked-
vére vásárolhatott. Miután mindenki bevásárolt a fi nomabb-
nál fi nomabb édességekből, különlegességekből Tarcal felé 
vettük az irányt, ahol a panorámasétányon keresztül feljutva 

megcsodálhattuk az Áldó Krisztus szobrot – mely egyedülálló 
látványt nyújt az odaérkezőknek- és az elénk tárult meseszép 
tájat, illetve a Tarcali Bányatavat és az egész Tokaji Borvidéket.
A páratlan látnivalók megcsodálása után a 130 fokból készült 
lépcsősoron lesétálva buszra szálltunk, majd a Tarcali Csárda 
teraszán fogyasztottuk el az ebédet. A fi nom ízekkel telve To-
kaj felé vettük az irányt, ahol kötetlen szabadprogram kereté-
ben szuvenírek beszerzésére, kávézásra, fagylaltozásra nyílt 
lehetőségünk, majd a kikötőbe lesétálva várt minket a sétahajó.
A Bodrogon csordogálva elmélázhattunk a város mellett elte-
rülő zöldövezetben, a csodálatos hegyvonulatokban, illetve a 
Bodrog és Tisza találkozását. A hajókázás végén városnéző kis-
vonattal tettünk ,,sétát” a városban, ahonnan a nevezetességeket, 

borospincéket és a belvárost is megtekinthettük. Kirándulásunk 
utolsó helyszíne a Szerelmi Pincesoron található Erdős Pincé-
szet volt, ahol borkóstolón vettünk részt, ahol érzékszerveinket 
tornáztattuk meg a fi nomabbnál fi nomabb borok illatozásával 
és kóstolásával, megfűszerezve egy kis történelmi áttekintővel. 

Fáradtan ugyan, de élményekkel, ízekkel telve tértünk haza, 
bízva abban, hogy jövőre is hasonlóan programgazdag utazás-
ban lesz részünk kollégáink körében.

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház közösségszervező munkatársai
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ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános

Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök bérlésé-
re. Legyen szó családi, baráti összejövetelekről, ballagásról,
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
10. Nyomtatás A/4 fekete 20.-/oldal
11. Nyomtatás A/4 színes 50.-/oldal
12. Nyomtatás A/3 fekete 100.-/oldal
13. Scannelés 50.-/oldal
14. Laminálás A/4 100.-/oldal
15. Laminálás A/3 150.-/oldal
16. Fénymásolás A/4 20.-/oldal
17.  Fénymásolás A/3 40.-/oldal
18. Spirálozás 0-50 oldal 400.-
19. Spirálozás 51-100 oldal 800.-
20. Spirálozás 101-150 oldal 1600.-
A bérleti díjról igény esetén számlát állítunk ki.
Az eszközök bérlésére a DÁMK Művelődés Központ irodájá-

ban van lehetőség (Dévaványa, Gyöngy u. 8.), illetve érdeklődni 
személyesen vagy az alábbi telefonszámon lehet: 66/483-051.

FUTBALL VILÁGBAJNOKSÁGOT NÉZHETTÜNK
A MŰVELŐDÉSI HÁZ UDVARÁN

2018. július 14-15-én lehetőség volt a DÁMK Művelődé-
si Központ szabadtéri színpadáról megtekinteni a 2018-as 
labdarúgó világbajnokság döntő mérkőzéseit. A kivetítést 
a ,,Digitális Jólét” program tette lehetővé a pályázatban 
elnyert eszközök által, amely a Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um jóvoltából valósulhatott meg.

A kivetített labdarúgó mérkőzésekre a vártnál is nagyobb 
létszámmal gyűlt össze a lelkes közönség, akik izgatottan 
követték végig a mérkőzések alakulását, illetve a világbaj-
nokság kimenetelét.

DÁMK Művelődési Központ munkatársai

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
beutaló 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 tüdőgon-
dozóval történt telefonos egyeztetést követően minden
jelentkezővel telefonon közöljük.

TÜDŐSZŰRÉS
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Az Európai Autómentes Nap keretén belül rajzversenyt 
hirdetünk.  Az idei év szlogenje: „MIX AND MOVE!”. 
Témája: Multimobilitás, a különböző közlekedési módok 
igénybevétele, összefűzése

A beküldendő pályázati anyagok mutassák be a valós 
vagy elképzelt ideális lehetőségeket a különböző közleke-
dési eszközök megválasztására. Ábrázolják azt, hogy ho-
gyan segíti elő környezetük és a saját egészségük megőr-
zését, ha a közlekedők az információs eszközöket helyesen 
megválasztva tervezik útjaikat, használják az utazáshoz a 
közösségi szolgáltatások nyújtotta lehetőségeket és jármű-
veket. A pályázati alkotások mutassák be, hogy rövidebb- 
hosszabb távolságokat is meg lehet tenni az egyéni autó-
használatot mellőzve, egyéb közlekedési módok igénybe 
vételével, akár sétálva vagy kerékpározva. A művek hívják 
fel a fi gyelmet a környezetünkre és egészségünkre gyako-
rolt kedvező hatásokra, pozitív élettani következményekre.

Az alkotásokat 2018. szeptember 18-ig várjuk a Dévavá-
nya Felemelkedéséért Közalapítvány irodájába. A rajzok 
kiállításra kerülnek 2018. szeptember 21-én a városi Au-
tómentes Napon. A díjazásról sem feledkezünk meg, négy 
kategóriában – óvodás, iskolás 1-4. o., 5-8. o., és középis-
kolás – az első három helyezettet jutalomban részesítjük. 

Te milyennek képzeled a jövő biztonságos közlekedését? 
Hogyan valósítanád meg a tiszta, közösségi és intelligens 
mobilitást? Rajzold le!

A rajzodat bármilyen technikával készítheted!
A rajzok hátoldalán szerepeljen neved, osztályod, iskolád 

neve, illetve óvodásoknak az óvoda címe.

Idén is megrendezésre kerül az Európai Autómentes 
Nap Dévaványán 2018. szeptember 21-én, pénteken, 
melyre ismét várjuk a veterán és egyedi készítésű kerék-
párral rendelkező tulajdonosokat a református templom 
előtti főtérre.

Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő 
vagy egyedi készítésű kerékpárral jöjjön, mutassa meg az 
érdeklődőknek és vegyen részt a 9. alakalommal megren-
dezésre kerülő „Gurul Ványa” felvonuláson is!

A legrégebbi és a legötletesebb biciklik tulajdonosait 
apró ajándékkal jutalmazzuk és egy elismerő oklevelet is 
kapnak.

Részvételi szándékát kérjük, előre jelezze, hogy a ke-
rékpárral kapcsolatos információkat (gyártás éve, típusa, 
tulajdonos neve) előre ki tudjuk nyomtatni, és majd a hely-
színen a kerékpáron el tudjuk helyezni!

További információ:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában,

Hősök tere 1., telefon: 66/483-100/129 mellék vagy a
kozalapítvanydevavanya@gmail.com e-mail címen.

FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRAKERESSÜK DÉVAVÁNYA LEGRÉGEBBI,
MŰKÖDŐKÉPES ÉS EGYEDI KÉSZÍTÉSŰ KERÉKPÁRJÁT

„LE A CIPŐVEL, ÉLJEN A MEZÍTLÁB”
2018. június 30-án megrendezésre került a Dévaványai 

All Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület szervezésé-
ben a „Le a cipővel, éljen a mezítláb” elnevezésű sportnap, 
amelyen a résztvevők három sportágban mérethették meg 
magukat a dévaványai strandfürdő füves, homokos terüle-
tén. A játékokat Németi József, az Oktatási-Közművelődé-
si és Sport Bizottság elnöke nyitotta meg. 

A lengőteke sportágban a versenyzők egyénileg indultak. 
A kilenc bábut a legtöbbször Horváth Zsigmond döntötte 
le, így övé lett a fődíj. A második és a harmadik helyezett 
Horváthné Bácsi Erzsébet és Nemes István lett. Az eddig 
még sokak számára ismeretlen, de Dévaványán már egy-
re népszerűbb petanque játékban párosan indulhattak a 
jelentkezők. A vasgolyókat legpontosabban dobó páros 
Kovács Attila – Mácsai László volt, rögtön a nyomukban, 
a második helyet Juhász Dániel – Molnár József párosa 
szerezte meg, bronzérmes lett Bakó János – Szitás Csaba. 
A röplabdára kilenc csapat jelentkezett, a helyi csapatok 
mellett kettő gyomaendrődi és egy mezőberényi csapat is 
részt vett a versenyen. A téli röplabda torna győztesének, a 
Bajnokoknak (Gyomaendrőd) most a homokkal is meg kel-
lett küzdeniük. Ugyan nem értek el eredményt, de a játékuk 
most is kiemelkedő volt. A másik gyomaendrődi csapat, a 
Sánc, pontos labdakezelésükkel vittek mindent, az első he-

lyet szerezték meg. A szervezők Sose Add Fel (Dévaványa) 
csapata csoportelsőként jutott tovább a középdöntőbe. A 
Zsalmásdzsimik (Dévaványa) csapata lelkes, ballagó nyol-
cadikos fi úkból verbuválódott, ők is a végsőkig küzdöttek, 
akárcsak a Berényiek (Mezőberény). A lábmunkához szo-
kott, többnyire focistákból álló játékosok az Alibi (Déva-
ványa) és a Drink Team (Dévaványa) csapatát erősítették. 
Kettőjük összecsapása felejthetetlen élményt nyújtott. A 
második és a harmadik helyezést a szervezőkből összeállí-
tott csapatok érték el, a Souvlaki (Dévaványa) és a Vesztesek 
(Dévaványa). 

A díjazás saját készítésű érmékkel történt. A sportolókat 
az Egyesület babgulyással vendégelte meg. Mindenkinek 
köszönjük a részvételt, és visszavárunk benneteket az ok-
tóberben megrendezésre kerülő „Legyen valami mozgás!” 
című tornánkra. 

Szponzoraink és segítőink: Bere Ibolya, Csatári József, 
Dévaványa Város Önkormányzata, Dévaványai Sporte-
gyesület, Dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat, Kiss
Károly, Mideczki Zoltán, Mile Lajos, Nagy és Társai Bt., Nagy
Sándor, Németi József, Séllei Lajos, Tóbiás Gábor, Zsombok 
Lajosné. Köszönjük!  

A szervezők
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MÚZEUMI GYERMEKTÁBOR 2018. JÚLIUS 16 – 20.

Július közepén, egy héten át gyermekzsi-
vajtól volt hangos a múzeum. Hagyomá-
nyainkhoz híven, a Dévaványai Múzeum-
barátok Köre szervezésében, az idén is itt 
rendeztük meg a múzeumi gyermektábo-
runkat „Csillag - fény - játék” címmel. Több 
mint 40 gyerek táborozott velünk. Érkeztek 
hozzánk a helyi gyerekeken kívül Pestről, 
Békéscsabáról és más városokból is dévavá-
nyai kötődésű unokák, már visszajáró tábo-
rozók. 

A hét a tudományról, a csillagászatról, a 
fényről, fotózásról, utazásról, vidám együtt-
létről, sok- sok játékról, kézműveskedésről 
szólt. Hétfőn ismerkedtünk, csapatokat 
alakítottunk, Mile Lajos bácsi témaindító 
tudományos kiselőadását láthattuk, hallhat-
tuk. Készítettünk saját tervezésű névkártyá-
kat, árnykép tablókat. Komponáltunk tábo-
ri dalokat, rigmusokat. Délután különleges 
pillangók, denevérek készültek. Megbizo-
nyosodtunk róla, hogy milyen csodálatos 
színekben pompázhat a fény. Izgatottan 
kezdtük a felkészülést a „Csillag születik” 
tábori Ki - Mit - Tud? - ra.  

Kedden a reggeli után már alig vártuk az 
újabb csodákat. „Életre keltett” fi zikai kísér-
letek szemtanúi lehettünk a kémia terem-
ben. Megtudhattuk azt is, hogyan csinál-
junk szivárványt. A Tibi bácsival megépített 
napóránk segítségével követhettük nyomon 
az idő múlását. Szivárványt festettünk, lam-
pionokat készítettünk. Finomakat ettünk, 
ittunk.  Izgatottan vártuk a délutánt, hogy 
lovas hintókkal, lovas kocsikkal indulhas-
sunk a Réhelyi látogatóközpontba „csillag-
túrára”. Kikocsizásunk után egy hatalmas 
sétát tettünk. Megsimogattuk az állatokat, 
megnéztük a bivalyokat, a kilátóból megfi -
gyeltük a túzokokat. Volt kincskereső játék, 
számháború, labdázás, zsákban futás, lufi -
zás, móka, kacagás. A Karcsi bácsi papri-
kás krumplija olyan fi nomra sikerült, hogy 
a kondért is majdnem kitöröltük. Szélné

Katika néni Csillagászati előadását nagy ér-
deklődéssel hallgattuk. Egy kicsit felhős volt 
az ég, de megvártuk az előbújó holdat és 
az első csillagokat. Lampionjaink, világítós 
karkötőink segítségével úgy ragyogtuk be a 
pusztát, mint az apró szentjánosbogarak. Az 
éjszakába nyúló vidám programunk nagyon 
jól sikerült. 

Szerdán kicsit álmosan kezdtük a napot, 
de a fotózás, a vizes játékok, az óriás bubo-
rékok és trambulin, az ügyességi játékok 
és csillám tetoválások hamar felfrissítettek 
mindenkit. Egyedi ötletek alapján csoda-
szép vászontáskákat festettünk. Természe-
tesen, a csillagok, a Hold, a Nap, a szivár-
vány, a ragyogás inspirált bennünket. Ezen 
a napon Krisztike nénivel még gyöngyből 

is csillagokat fűztünk. Munka közben na-
gyon jól esett egy-egy jégkrém, vagy egy kis 
frissítő dinnye, süti. Minden nap szántunk 
némi időt a műsorpróbákra is, közben egyre 
jobban összekovácsolódott kis csapatunk.

Csütörtökön újra hatalmas élményben 
lehetett részünk az Utazó Planetárium előa-
dásain, amit azzal a céllal találtak ki hazai 
okleveles csillagászkutatók és egyetemi ok-
tatók, hogy népszerűsítsék a csillagászatot 
és a természet tudományokat. Járják vele 
az országot és a világot. A kupola belsejére 

digitális technikával vetítik ki a térhatású 
fi lmeket, és tizenkét különböző előadás van 
repertoáron, amiket tudósok tolmácsolnak. 
Elmondják, hogy mi látható a Naprendsze-
ren túl, milyen csillagképek vannak, vagy 
éppen milyen érzés a Hold felszínén lan-
dolni. Bejárhattuk mind a nyolc bolygót a 
Naprendszerünkben. Színvonalas előadáso-
kat láttunk, felkészült, segítőkész, türelmes 
szakemberekkel. A gyerekek megismerték 
és karnyújtásnyira kerültek a csillagokhoz, 
melyek eddig elérhetetlennek tűntek szá-
mukra.  Azt hiszem ezek az élmények is 
belekerülhettek a tábori emlékkönyvünk-
be. Délután megrendezésre került a már 
nagyon várt „Csillag születik” Ki - Mit - 
Tud?. Igazán nehéz lett volna eldönteni kik 
a legjobbak. Minden csapat bebizonyította 
sokoldalúságát, vidámságát, rátermettsé-
gét. Annyi mindent tudhattunk még meg 
egymásról. Természetesen, ha verseny, a 
jutalmak sem maradhattak el. Hat fi nom 
torta várta a gyerekeket és a segítőiket. A tá-
borzárás is rengeteg meglepetést, ajándékot 
tartogatott. A fi nom kenyérlángosból, még a 
vendégeknek, szülőknek is jutott.

Pénteken a hagyományainkhoz híven 
buszos kirándulásra mentük Budapestre. 
Az Andrássy Élményközpontban töltöt-
tük a délelőttöt. A japán szakemberek ál-
tal megálmodott, Magyarországon most 
bemutatkozó interaktív élményközpont 

egy varázslatos világba kalauzol el, ami az 
alkotás inspiráló élményével ajándékozza 
meg a látogatókat. „A rajzok életre kelnek 
1.” szekciójában például azt láthattuk, ho-
gyan elevenedhetnek meg egy hatalmas 
3D-s alkotásban az általunk papírra rajzolt 
és színezett állatok. Mindenkinek nagyon 
tetszett a Zsenik ugróiskolája, a  Terem-
tés története. Nagy buzgalommal építettek 
városokat, közkedvelt volt  az Óriáslabdák 
zenekara és a Megfestett természet. Délután 
egy kis buszos városnézést követően a Reno
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MÚZEUMI GYERMEKTÁBOR 2018. JÚLIUS 16 – 20.

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!

BESZÉLGETŐ KÖR
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN ESTE 

6 ÓRÁTÓL A CIVILHÁZBAN.

T.: 06/30-964-56-47

Udvarban, Magyarország legnagyobb belté-
ri játszóterén szórakoztunk. Még szerencse, 
hogy az Elevenpark játékelemei nemcsak a 
gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is egye-
dülálló élményt és kikapcsolódást nyújta-
nak. Ez a közös játékkal eltöltött délután 
méltó zárása volt a tábori programjainknak. 
Azt hiszem mindannyian jól éreztük ma-
gunkat. Sokan már a jövő nyári táborra is 
feliratkoztak a hazafelé vezető úton.

Táborunk színvonalát emelte az EFOP-
1.5.3.-16-2017-00042 kódszámú és „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése a gyomaend-
rődi járásban” című pályázat keretén belül 
elnyert támogatás összege is, melyet teljes 
mértékben arra fordítottunk, hogy az élmé-
nyek, az előadások, az ellátás, a felhasznált 
eszközök, a kipróbálható játékok és kézmű-
ves technikák igazán érdekesek, színvonala-
sak legyenek a gyerekek számára.

Külön köszönettel tartozunk: Polgármes-
terünknek, Dévaványa Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének az utazáshoz 
nyújtott anyagi támogatásáért, a DÁMK ve-
zetőségének a helyért, a Bereczki Imre Hely-
történeti Gyűjtemény dolgozóinak: Hajdu 
Ildikónak, Balogh Arankának, Tóth Iza-
bellának, Csatári Istvánnak a szervezésben 
való segítségéért, Terike néninek, Icukának 
és Mariettának a háttér munkákért, a fi nom 
reggelik, uzsonnák elkészítéséért.

Kiemelt köszönet illeti az elkötelezett pe-
dagógus „stábunkat”, segítőinket önzetlen 
munkájukért: Baloghné Berényi Erzsébet, 
Laskai Tibor, Laskai Tiborné, Mile Lajos, 
Miléné Antos Gabriella, Purgel Mihályné, 
Váradi Andrásné, Szűcs Ferencné, Molnár 
Tünde, Szűcsné Horváth Margit, Elek La-
josné, Tóbiás Gáborné. Ők azok, akik hosz-
szú évek óta anyagi ellenszolgáltatás nélkül, 
nyári szabadságuk vagy nyugdíjas idejük 
alatt, mérhetetlen gyerekszeretettel, oda-
adással táboroznak velünk.  

Köszönjük a szülőknek, a nagyszülőknek, 
a Váradi Bt. dolgozóinak és vezetőjének,
 

Váradi Károlynak, valamint Bartha János-
nak, Hajas Mátyásnak, Korda Istvánnak, 
Illin Andreának, dr. Nagy Lászlónak és fe-
leségének, Tóbiás Gábornak, Diósné Sántha 
Máriának a támogatást, a segítséget. 

Köszönöm a múzeumbarátoknak, a 
régi visszajáró és az új diák segítőinknek, 
a vállalkozóknak, és mindazoknak, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen tartalmas, 
kellemes hetet tölthettek együtt a táborozó 
gyerekeink.

A Múzeumbarátok vezetősége nevében 
Tóbiás Gáborné                        

TÍZ ÉVIG ÉLT DÉVAVÁNYÁN
A közelmúltban keresett meg bennünket – sajnos, 

csak telefonon – ifj . Bényei Imre, Bényei Imre volt al-
ezredes fi a, akit özvegy édesanyjával és idős nagyma-
májával 1951 nyarán több száz sorstárásával együtt 
kitelepítettek Budapestről.

Ő akkor 17 éves volt. Elmesélte, hogy laktak a Kö-
leshalmi út 13. szám alatt a Simo tanító úr házában, 
a Gödör utca 10-ben, majd a Hunyadi utcában, a 
Szűcs-féle házban. 

A kényszerlakhely megszüntetésekor – 1953 nya-
rán – nem tudták elhagyni Dévaványát, mert nem 

volt hová menniük, így maradtak hosszú ideig
Ványán. Nagymamája a Vágási temetőben nyugszik. 
Sajnálatos módon a kitelepítés idejéből származó
Ványán összeállított listán a család nem szerepel, 
csak az állami listán.

Bényei Imre ma Budapesten él, betegsége miatt nem 
mozdul ki lakásából. Köszönjük, hogy megkeresett 
bennünket, jobbulást kívánunk sok szeretettel,

Tóth Istvánné Seres Etelka
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A  Dévaványai SE csapatánál történt változások a követ-
kezők:

Érkezők: Kéki Csaba /Körösladány/, Kovács Ferenc
/Körösladány/, Petneházi Sándor /Köröstarcsa/, Furka Zsolt
/Gyomaendrőd/, Bányai Richárd /Gyomaendrőd/, Diós Kris-
tóf /Újrakezdte/, Nagy Zoltán (2001) U19 /Újrakezdte/, Ignácz 
Tibor U16 /Békéscsaba 1912 Előre U15).

Távozók: Ernyes Róbert /Kisújszállás/, Somogyi Tamás / ??/.

VIII.VÁROSNAPI PROFI KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ KUPA EREDMÉNYEI
2018. július 14. szombat: 8:00 - 15:30.

  8:00  Arany Ászok FC – Boschung FC  2 - 0
  8:30  Doktor X – Fordulat  1 - 0
  9:00  Alibi FC – Live Sport Pub  0 - 2
  9:30  Fordulat – Boschung FC   4 - 0
10:00  Alibi FC – Arany Ászok FC  4 - 3
10:30  Doktor X – Live Sport Pub  3 - 1
11:00  Fordulat – Arany Ászok FC  4 - 1
11:30  Alibi FC – Boschung FC   2 - 3
12:00  Doktor X – Arany Ászok FC  5 - 1
12:30  Live Sport Pub – Fordulat  1 - 1
13:00  Doktor X – Boschung FC  1 - 2
13:30  Alibi FC – Fordulat  5 - 1
14:00  Arany Ászok FC – Live Sport Pub  2 - 2
14:30  Doktor X – Alibi FC  0 - 2
15:00  Boschung FC – Live Sport Pub  1 - 1
15:30  EREDMÉNYHIRDETÉS
Legjobb kapus: Sági Bence (Boschung FC)
Legjobb mezőnyjátékos: Mácsai László (Alibi FC)
Gólkirály: Juhász Dániel  (Alibi FC)

 VÉGEREDMÉNY:

2018. július 21. szombat 17:30 Edzőmérkőzés!
Okány KSK (M 2) - Dévaványai SE  2 - 2  (0 - 1)

Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs. (24 Szász D. 46’), - 11 
Papp D., 3 Pap Á., 2 Furka Zs., 16 Kovács B., -  21 Barna T., 
10 Marton L., 6 Szabó E., 9 Feke B. (20 Kovács Gy. 59’), - 8 
Adamecz I., 7 Panyik F. Játékosedző: Kovács Gyula.

Gólszerzők: Molnár M. 55’, Kopács Zs. 68’, ill.: Marton 
L. 44’ (11-es ből), Panyik F. 74’.

Dévaványai SE - Mezőtúri AFC 5 - 4 (2 - 1)
Edzőmérkőzés!

90 néző, vezette: Bakos József.
DÉVAVÁNYAI SE: 22 Vastagh Zs. (1 Sági B. 74’), - 6 

Szabó E. (11 Papp D. 70’), 20 Szabó P., 2 Furka Zs., 4 Banyai 
R.- 8 Adamecz I., 10 Marton L., - 9 Keki Cs., 7 Kovács F. (5 
Kovács B. 62’), 13 Barna T. (16 Gubucz V. 46’), - 14 Panyik 
F. (17 Papp V. 46’). Edző: Kovacs Gyula.

Góllövők: Kéki Cs. 15’, Barna T. 32’, Papp V. 65’, Kéki Cs. 
71’, Furka Zs. 76’, ill; Székely D. 21’, Kormos L. 51’, Bontovics 
58’, Kormos L. 86’.

2018. augusztus 5.vasárnap: 17:30 
MAGYAR KUPA MÉRKŐZÉS!  

Tótkomlósi TC - Dévaványai SE  0 - 3 (0 - 1)

200 néző, játékvezető: Zahorán János.
Dévaványai SE: 24 Vastagh Zs., - 4 Bányai R., 2 Furka 

Zs., 20 Szabó P., 6 Szabó E., - 8 Adamecz I., - 13 Barna T. (21 
Panyik F. 57'), 10 Marton L., 7 Kovács F. (5 Kovács B. 67'), 
9 Kéki Cs. (16 Gubucz V. 71'), - 17 Papp V. Játékosedző: 
Kovács Gyula.

Sérültek és hiányzók: Szász D., Szalai B., Petneházi S., 
Papp D., Pap Á.

Góllövők: Papp V. 38', Kéki Cs. 70', Bányai R. 87'.
Sárga lap: Poljak D. 40', László D. 44', Füredi V. 63'.

Jók: Az egész Csapat.

(U19) IFI
2018. július 30. Hétfő: 18:00 Edzőmérkőzés!

Dévaványai SE (U19) - Szegedi VSE (U17)
6 - 5  (3 - 4)

40 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 2 Stranszki Zs. (5 Ka-

tona I. ), 3 Pap Á., 4 Meidinger J., 6 Kovács B., - 7 Juhász P., 
8 Szabó E., 14 Nagy Z., 9 Feke B. (17 Horváth B.), - 10 Papp 
K., 11 Papp D. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Papp D., Papp K., Öngól, Papp K., Juhász P., 
Papp K.

A FELNŐTT CSAPAT ORSZÁGOS
MAGYAR KUPA MÉRKŐZÉSEI:

2018. AUGUSZTUS 15. SZERDA: 17:30
DÉVAVÁNYAI SE -  ??

TOVÁBBJUTÁS ESETÉN A KÖVETKEZŐ FORDULÓ!
 2018. AUGUSZTUS 29. SZERDA:17:00

DÉVAVÁNYAI SE - ??
BÉKÉS MEGYEI KUPA 2. FORDULÓ

2018. SZEPTEMBER 5. SZERDA: 16:30
(SORSOLÁS AUGUSZTUS 23 VAGY 24. !) 

FELNŐTT CSAPAT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI:
2018. AUGUSZTUS 11. SZOMBAT: 17:30

DOBOZI SE – DÉVAVÁNYAI SE  
2018. AUGUSZTUS 18. SZOMBAT: 17:30

DÉVAVÁNYAI SE – OKÁNY KSK 
2018. AUGUSZTUS 25. SZOMBAT: 17:00

BÉKÉSI FC – DÉVAVÁNYAI SE 
2018. SZEPTEMBER 1. SZOMBAT: 16:30

DÉVAVÁNYAI SE – GYOMAENDRŐDI FC 
2018. SZEPTEMBER 8. SZOMBAT: 16:30

BÉKÉSCSABAI MÁV SE - DÉVAVÁNYAI SE 
IFI (U19) BAJNOKI ÉS KUPA MÉRKŐZÉSEI:

2018. AUGUSZTUS 19. VASÁRNAP: 17:30
DÉVAVÁNYAI SE – SZEGHALMI FC /KUPA/

2018. AUGUSZTUS 22. SZERDA: 17:30
BUCSA SE - DÉVAVÁNYAI SE /KUPA/

2018. AUGUSZTUS 25. SZOMBAT: 14:45
KONDOROSI TE - DÉVAVÁNYAI SE /BAJN/

2018. SZEPTEMBER 2. VASÁRNAP: 16:30
DÉVAVÁNYAI SE – NAGYSZÉNÁS  /BAJN/

2018. SZEPTEMBER 9. VASÁRNAP: ??
BERÉNYI GYERMEK - DÉVAVÁNYA /BAJN/

DÉVAVÁNYAI SE II. BAJNOKI PROGRAMJA:
2018. AUGUSZTUS 25. VAGY 26.: 17:00

KAMUTI SK – DÉVAVÁNYAI SE II.
(PÁLYAVÁLASZTÓI JOG CSERE LEHETSÉGES!)

2018. SZEPTEMBER 1. SZOMBAT: 14:00
DÉVAVÁNYAI SE II. – MÉHKERÉKI SE 

2018. SZEPTEMBER 8. SZOMBAT: 16:30
GERLAI SE - DÉVAVÁNYAI SE II.

LABDARÚGÁS

2018/2019 Megyei II. osztály Északi csoport A Dévaványai SE 
(felnőtt) Alapszakasz labdarúgó idényének programja

Forduló Dátum Mérkőző csapatok Kezdés

1. 08.11./szo Dobozi SE - Dévaványai SE 17:30

Kupa 2.f 08./15./szer 1. fordulóból való továbbjutás esetén! 17:30

2. 08.18./szo Dévaványai SE - Okány KSK 17:30

3. 08.25./szo Békési FC - Dévaványai SE 17:00

Kupa 3.f 08./29./szer 2. fordulóból való továbbjutás esetén! 17:00

4. 09.01./szo Dévaványai SE  - Gyomaendrődi FC 16:30

5. 09.08./szo Békéscsabai MÁV SE - Dévaványai SE 16:30

6. 09.15./szo Békésszentandrási HMSE - Dévaványai SE 16:00

7. 09.23./vas Dévaványai SE - Sarkadi KLE 16:00

8. 09.29./szo Mezőmegyer SE - Dévaványai SE 15:30

9. 10.06./szo Dévaványai SE - Csabacsűdi GYLSE 15:00

10. 10.14./vas Mezőberényi LE - Dévaványai SE 15:00

11. 10.20./szo Dévaványai SE - Bucsa SE 14:30

12. 10.27./szo  Dévaványai SE - Dobozi SE 14:30

13. 11.03./szo Okány KSK - Dévaványai SE 13:30

14. 11.11./vas  Dévaványai SE - Békési FC 13:30

15. 11.17./szo Gyomaendrődi FC - Dévaványai SE 13:00

16. 11.24./szo Dévaványai SE - Békéscsabai MÁV SE 13:00

17. 12.02./vas Dévaványai SE - Békésszentandrási HMSE 13:00

18. 12.08./szo Sarkadi KLE - Dévaványai SE 13:00

19. 2019.03.02./szo Dévaványai SE - Mezőmegyer SE (tavaszi rajt) 14:30

20. 2019.03.10./vas Csabacsűdi GYLSE - Dévaványai SE 14:30

21. 2019.03.16./szo Dévaványai SE - Mezőberényi LE 15:00

22. 2019.03.23./szo Bucsa SE - Dévaványai SE 15:00

Hely Csapat GY D V Gólk. Pont
1. Alibi FC 3 0 2 13-9 9
2. Doktor X 3 0 2 10-6 9
3. Fordulat 2 1 2 10-8 7
4. Boschung FC 2 1 2 6-10 7
5. Live Sport Pub 1 3 1 7-7 6
6. Arany Ászok FC 1 1 3 9-15 4
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Gránit, márvány,  műkő síremlékek
RÉGI SÍROK FELÚJÍTÁSA, SÍRTISZTÍTÁS, SÍROK LEFEDÉSE,

BETŰVÉSÉS, ÉPÜLETMUNKÁK, ABLAKPÁRKÁNYOK,
KERÍTÉS ÉS KÉMÉNYKALAPOK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM.

Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.

Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő 

Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok, kerí-

téskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők 

a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő

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

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, peres ügyekben 
képviselet ellátása, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32

Keresünk szakképzettséggel
 rendelkező vagy szakképzettséggel 

nem rendelkező férfi 
munkaerőt betanított munkára.

Bérezés megegyezés szerint.

Tel.: 06-20/952-0237

Köszönetnyilvánítás
,,Sebesen suhanó sólyom szárnya alatt a széllel

suhan úgy tova a tájon, mint ahogy múlnak az évek.
Emlékek, tétova percek tűnnek el nyomtalanul,

visszaidézni a szépet próbálom hasztalanul.
Egyetlen kép, ami tiszta, mióta emlékezem,

anyu, hogy fölém hajolva megfogja a két kezem.
Szemében szeretet csillog, az arcán büszke öröm,

hogy ő lett az anyám - a sorsnak - ezerszer megköszönöm!”

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
Vass Zoltán Elemérné (Terike) temetésén megjelentek, a 

sírjára koszorút, virágot helyeztek és együttérzésükkel,
részvétükkel próbáltak enyhíteni a család fájdalmán.

Szerető Családja

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Vass Ferencre,
aki 2018. augusztus 7-én lenne 70 éves.

Szerető családja

„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.”

                                              NYÁRI INTENZÍV

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

Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

Tájékoztató megbeszélés:
 2018. augusztus 17. (péntek) 17 óra 

Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

•• PÁLINKA FŐZÉS ••
A Mezőtúri úton a pálinkafőzés beindult.
Balla József Dévaványa, Mezőtúri út 9. sz.

TELEFON: 06/30-611-07-55

OKJ-s képesítéssel
gázkészülékek, kondenzációs kazánok savazással 

történő kalórikus javítását vállalom.
Hajdu Imre, Telefon: 484 - 190.
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KOMBI GYERMEKÁGY ELADÓ! TELEFON: 06/30-511-69-72

Beney Zsuzsa: Anya dúdolja (részlet)
Azt kérdezed tőlem hogyan vártalak?

Mint az éjszakára
fölvirrad a nap,

mint a délutánra
jő az alkonyat,

mint ha szellő jelzi
a förgeteget –
ezer pici jelbõl

tudtam jöttödet.

Mint tavaszi reggel
a nap sugarát,
fagyos téli este

jégcsap csillagát,
mint az alma ízét,
tejet, kenyeret –

pedig nem is láttalak még,
úgy ismertelek.

KEDVES ÉDESANYÁK!
Augusztus 1-e az Anyatejes 

táplálás világnapja. Ebből az 
alkalomból szeretettel köszönt-
jük a szoptató Édesanyákat!

Területi Védőnői
Szolgálat dolgozói:

Szalai Ildikó és Tímár Erika

Mester Norbert és Simon Anett lánya Aletta, Lejla,
Dr. Kiss László és Nagy Ágnes lánya Dalma,
Oláh József és Papp Szilvia lánya Szilvia,
Jakab Gábor és Faragó Judit lánya Judit,
Farkas Norbert és Benke Rita lánya Fanni,
Malomsoki Csaba és Törőcsik Linda lánya Véda Mira.

Születések:
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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
2018. szeptember 3., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni 
a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! Csak 
a 2018. szeptember 3-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: Szeptember 14.
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.

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!

- 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.

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

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
- Sertés - marha - birka - szárnyas húsok,
- füstölt saját készítésű termékeink:
      kolbász, szalámi, szalonnák, húsok, csülök,
      kenőmájas, disznósajt,
- sütnivaló friss kolbász, hurka, májaspogácsa,
- setés, mangalica, liba, kacsazsír,
- főtt, füstölt termékek: császárszalonna, erdélyi
   szalonna, bordaporc,
- fűszerek, ételízesítők, pácok,
- savanyúság, savanyúkáposzta,

- száraztészták.

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17.30, 
Szo: 7-12, V: 7-10.
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