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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2018. szeptember 27. napján 

megtartotta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármester-

nek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló 
jelentések elfogadását megelőzően Szegedi Róbert őrs-
parancsnok, alezredes tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy október 1. napjától Koma Tamás hadnagy veszi 
át a Dévaványai Rendőrőrs vezetését. Szegedi úr saját 
elhatározásából döntött így, munkáját máshol foly-
tatja tovább. Ezúton köszöni meg a polgármester úr-
nak és a képviselő-testületnek, hogy segítették eddigi 
munkáját.

A napirendek megtárgyalása előtt elfogadásra került 
a lejárt határidejű határozatokról, valamint a polgár-
mesternek a testületi ülések között végzett munkájáról 
szóló jelentés.

Első napirendben véleményezték és elfogadták a 
Dévaványai Települési Értéktár elmúlt éves munkájá-
ról szóló beszámolót.

Második napirendben került elfogadásra a Margaré-
ta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény első 
féléves helyzetéről szóló beszámoló.

Harmadik napirendi pontban megtárgyalták és egy-
hangúlag elfogadták az önkormányzat gazdálkodásá-
nak első féléves helyzetéről szóló tájékoztatót.

Negyedik napirend keretében módosították az ön-
kormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.
(I.26.) önkormányzati rendeletet.

Ötödik napirendi pontként döntöttek arról, hogy 
csatlakoznak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszerhez és elfogadták a vonat-
kozó Bírálati Szabályzatot.

Hatodik napirendi pontban a „Családi nap szerve-
zése - EFOP-1.2.11-16-2017-00003” tárgyban indított 
beszerzési eljárás eredményeként Bábika Játszóház és 
Rendezvényszervező Bt. bruttó 4.762.500,- Ft összegű 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Hetedik napirendben megtárgyalták a Murányi 
Károly által bérelt önkormányzati külterületi szántók 
haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása irán-
ti kérelmét és az általa benyújtott nyertes pályázat 
esetén 2021. december 31-ig a szerződés meghosz-
szabbításra kerül.

Nyolcadik napirendi pontban döntöttek arról, hogy 
az otthonteremtés helyi támogatásának az év hátralévő 
részében történő megítéléséhez 5 millió forint pótke-
retet biztosítanak.

Kilencedik napirendben név szerinti szavazással 
döntöttek arról, hogy az „Orvosi rendelő és szolgálati 
lakások felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ered-
ményeként a Németh Nyílászáró-gyártó és – forgal-
mazó Kft . nettó 32.676.873,- Ft összegű ajánlatát hir-
detik ki nyertesnek. 

Tizedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy 
dr. Kozma Daniella fogorvos részére a saját tulajdonú 
ingatlanban működtetett fogorvosi rendelő és a hoz-
zá tartozó kiszolgáló helyiségek használatáért rendelő 
fenntartási hozzájárulást fi zetnek 2018. október 1-jé-
től, amelynek összege 11.428,- Ft/hó. 

Tizenegyedik napirendben megtárgyalták és elfo-
gadták a 2018. évi Autómentes Napról szóló beszá-
molót.

Tizenkettedik napirendben 5.000.000,-Ft-os 
előirányzat módosításról döntöttek a szociális juttatá-
sok kifi zetésére.

Tizenharmadik napirendi pontban Partnerségi 
Megállapodás megkötéséről döntöttek Ecsegfalva 
Község Önkormányzatával a közétkeztetés ellátásá-
nak érdekében.

Zárt ülés keretében döntöttek otthonteremtés helyi 
támogatásának megállapításáról, 3 esetben, mindösz-
szesen 1.500.000,- Ft összegben, valamint kijelölték az 
5510 Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 7. szám alatti 
költségalapú bérlakás bérlőjét, 2018. október 1. napjá-
tól 2022. március 31. napjáig.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2018.
október 25. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek 
napirendjei a következők:

1. A 2018. évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tá-
jékoztató megvitatása.

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

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

4. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről.
5. Tájékoztató a vállalkozásba átadott Napközi Konyha 

működéséről.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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ELEKTRONIKAI HULLADÉK
Begyűjtési napot szervez a lakosságnál feleslegessé vált 

elektronikai eszközök hasznosításra történő ingyenes át-
adására.

 2018. október 27-én (szombat) 8-16 óráig,
az Önkormányzati Hivatal  udvarán

(Dévaványa, Hősök tere 1.)

Az akció keretében az alábbi használatra alkalmas vagy 
alkalmatlan (szétbontatlan és hiányos) berendezések ad-
hatók át a gyűjtés helyén:

Nagy háztartási gépek: hűtőgép, fagyasztó, légkondici-
onáló, mosógép, centrifuga, elektromos tűzhely, sütő-fő-
zőlap, mikrohullámú sütő, elektromos radiátor-hősugárzó, 
villanybojler.

Kis háztartási gépek: porszívó, szőnyegtisztító, elektro-
mos varrógép, vasaló, kenyérpirító, olajsütő, kávéfőző, víz-
forraló, elektromos konyhai vágó- és aprító eszközök, haj-
szárító-sütő, elektromos borotva.

Szórakoztató elektronikai berendezések: rádió, televí-
zió, video-audio berendezések és eszközök, Hifi  berendezé-
sek, elektromos hangszerek.

Információs és távközlési berendezések: számítógép, 
nyomtató, egér, képernyő, billentyűzet, másológép, elektro-

mos írógépek, telefonok, adó-vevők, fax, üzenetrögzítő.
Kerti kisgépek: elektromos fűnyíró, sövényvágó.
Háztartási hobbi barkács gépek: minden elektromos 

meghajtással rendelkező kisgép.
Elemek, akkumulátorok.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy éljenek az ingyenes 
átvétel lehetőségével szabaduljanak meg feleslegessé vált 
elektronikai hulladékaiktól!

A begyűjtött hulladékot az európai előírások szerint fel-
dolgozzák és a kinyert anyagokat újra visszaforgatják a ter-
melésbe.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
DAREH Bázis Zrt. közszolgáltató

FIGYELEM!

A gyermekorvosokkal történt egyeztetés alapján a 
gyermekorvosi rendelés október 1-től változik!

Dr. Demeter Erzsébet
Hétfő, kedd és péntek: 12-től 16-ig.
Szerda: 8-tól 10-ig TANÁCSADÁS
               10-től 12-ig rendelés
Csütörtök: 8-tól 12-ig

Dr. Kacsó Márta
Hétfő, péntek: 8-tól 12-ig.
Kedd: 8-tól 10-ig TANÁCSADÁS
             10-től 12-ig rendelés.
Szerda, csütörtök: 12-tól 16-ig.

Az orvosok telefonos elérhetősége az átmeneti
időszakban: 06-30/911-5645.

Rendelés helyszíne: Havancsák ház (Széchenyi utca 6.) 

VÁLTOZIK A GYERMEKORVOSI RENDELÉS!

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
A Dareh Bázis Zrt értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy az ünne-

pi hulladékszállítások az alábbiak szerint lesznek megtartva:

2018. október 23-a KEDD NINCS VÁLTOZÁS
2018. november 1-e CSÜTÖRTÖK NINCS VÁLTOZÁS

a MŰANYAG szelektív edényzetek begyűjtése az év továb-
bi naptári időszakában a következő napokon történik:

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

December 13.: csütörtök

A ZÖLD, BIO zsákok begyűjtése az alábbi napokon történik:

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

Kérjük az edényzeteket, zsákokat reggel 7 órára szíves-
kedjenek kihelyezni ezeken a napokon!

Köszönettel: Dareh Bázis Zrt.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt lakosságot, hogy 2018. 

október 1-től a  kommunális fekete színű edényzetek ürí-
tését a Tappe Kft . gyűjtőjárműje végzi, a begyűjtést érintő 
problémákkal kapcsolatban továbbra is a Gyomaközszolg 
Kft .-hez lehet fordulni.

Megértésüket és segítő együttműködésüket előre is köszönjük!!!
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FELHÍVÁS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-

te kiírta az BURSA HUNGARICA „A” és „B” típusú
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot 
2019. évre. 

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati felté-
tele (2 tanulmányi félévre pályázható):

Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Ön-
kormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében 
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallga-
tók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hall-
gatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási 
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösz-
töndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév 
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen.

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati felté-
tele (6 tanulmányi félévre pályázható):

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

a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások;

vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 

intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási 

intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

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

A pályázati kiírás és a bírálati szabályzat a devavanya.
hu oldalon elérhető.

A pályázat beadási határideje: 2018. november 6.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben 

pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt köve-
tően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott ön-
kormányzatok 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 (12-es helyiségben az igazgatási és 
szervezési iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A 
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csa-
tolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minősül.

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

tásban élők mindegyike a jövedelmének az igazolása,
• hallgatói jogviszony igazolása („A” típus esetén).
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2018. november 1-jétől az EESZT (Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér) kötelező használa-
ta miatt a gyógyszerírási időben változás történik a 
II. számú felnőtt háziorvosi körzetben (Dr. Diószegi 
Mária volt körzete)!

Receptírásra személyesen: 
• minden hétfőn és szerdán 1500-1600-ig,
• minden kedden és csütörtökön 900-1200-ig lesz
  lehetőség.

Péntekenként nincs gyógyszerírás!

A telefonon előre egyeztetett gyógyszerírás rendje 
változatlan, a kérést követő napon lehet a receptekért 
jönni.

Dr. Magyar Hajnalka és Dr. Magyar László rendelési 
ideje változatlan!

KEDVES BETEGEK!

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
700 - 1000

• időpont egyeztetés,
• adminisztráció 

és gyógyszerírás 
egyeztetése telefonon 
másnapra

700 - 900

Dr. Magyar Hajnalka 
rendelési ideje

700 - 1000

• időpont egyeztetés,
• adminisztráció 

és gyógyszerírás 
egyeztetése telefon-
on másnapra

700 - 900

Dr. Magyar Hajnalka 
rendelési ideje

700 - 1000

• időpont egyeztetés,
• adminisztráció 

és gyógyszerírás 
egyeztetése telefon-
on hétfőre

1300 - 1500

Dr. Magyar László 
rendelési ideje

900 - 1200

• gyógyszerírás és 
adminisztráció
személyesen

• időpont egyeztetés

1300 - 1500

Dr. Magyar László 
rendelési ideje

900 - 1200

• gyógyszerírás és 
adminisztráció
személyesen

• időpont egyeztetés

1300 - 1500

Dr. Magyar László 
rendelési ideje

1500 - 1600

• gyógyszerírás és 
adminisztráció
személyesen

1500 - 1600

• gyógyszerírás és 
adminisztráció
személyesen

Személyesen 
gyógyszerírás

szünetel!!!

2018-ban is lesz nyugdíjprémium-kifi zetés, és 
minden számítás szerint nagyobb lesz, mint leg-
utóbb volt. 

Az Európa szinte minden országát sújtó népesség-
fogyásra adott válaszok radikálisan megosztják a kon-
tinenst. A kormány célja, hogy Magyarország képes 
legyen a biológiai reprodukcióra, ennek érdekében 
pedig erőteljes családpolitikát folytat. A társadalmi 
válasznak nemcsak a fi atalok gyermekvállalásáról kell 
szólnia, hanem kulturális változásra is szükség van. A 
családról úgy kell gondolkodni, amely a fi atalokból, a 
gyermekeikből és a nagyszülőkből is áll. Az idősek erő-
forrást jelentsenek egy közösség, egy család számára, 
ebben áll a családról való gondolkodás rehabilitálása.

A 2018-2030 közötti időszak legfontosabb felada-
ta a gazdasági versenyképesség növelése, hiszen csak 
így lehet folytatni például a családtámogatási rendszert 
és a nyugdíjak értékének növelését.

2010 előtt minden évben csökkent a nyugdíjak ér-
téke, azóta azonban ez megváltozott, sőt tavaly már 
nyugdíjprémiumot is fi zettek, amely idén is megtörté-
nik. Sőt mivel a gazdasági növekedés ebben az évben 
4 % fölött lesz, közel a 4,5 %-hoz, a nyugdíjprémium 
idén nagyobb lesz, mint legutóbb volt.

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

IDÉN TÖBB NYUGDÍJPRÉMIUM LESZ, MINT TAVALY
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Ugyan a fűtési szezon hivatalosan csak október 15-én 
kezdődik, a hidegebb időjárás miatt több háztartásban 
is befűtöttek a napokban. Fűtési technológiától függet-
lenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem 
rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak ki-
vitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot 
elmulasztották.

Az alábbi tanácsok fi gyelembevételével mind a kémény-
tüzek, mind a szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek:

• A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását 
bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések 
életveszélyesek lehetnek.

• Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fű-
tőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak 
rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is ve-
zethet. 

• A családi házakba a kéményseprő nem megy automa-
tikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el 
az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken le-
het időpontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést 
választja, hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és 
az 1-es nyomógomb benyomásával eléri a kéménysep-
rőipari ügyfélszolgálatot.

• A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében 
gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, 
jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszel-
lőzőt. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égés-
terű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, 
és nem biztosított a levegő-utánpótlás. 

• Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meg-
hibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-mo-
noxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzé-
kelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet 
keltenek, és korántsem biztos, hogy időben jeleznek. 
• Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az el-
lenőrzéseken, ne használja őket!

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugye-
let/Nem_megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot 
nyújtanak: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/pi-
acfelugyelet/Megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett 
vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gá-
zokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és 
a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszű-
kül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst 
a házba. 

• Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi 
korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőesz-
közben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy 
teljes fűtési szezonban.

• A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kát-
rányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is 
gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik 
lakástűz a kéményben keletkezik.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága

INDUL A FŰTÉS
Fotó: Im

re György

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
Szeptember 1-én a Megyenapon a Települési Érték-

tárak is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. A hely 
szűke miatt elsősorban fotókon mutattuk be értékein-
ket. A szőnyegszövők, Vígh Hilda és a Hagyományőr-
ző Nők Egyesülete jóvoltából, szőnyeget, szőtt képeket, 
textilmunkákat, valamint gasztronómiai értékeinket is 
vittük még a kiállításra.

 Standunknál sokan megálltak, érdeklődve nézték a 
kiállítást, promóciós anyagunk, a szórólapok, a ványai 
perec is nagyon népszerű volt a látogatók körében. 

Értéktár Bizottság
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Fontos tudnivalók
a szarvasmarhatartóknak

Január 1-jétől a termeléshez kötött, átmeneti anya-
tehéntartás támogatás igénybevételét szabályozó ren-
delet szerint már nem szükséges csatolni a benyújtan-
dó dokumentumok mellékleteként, a szarvasmarha 
állomány hármas mentes státuszát igazoló hatósági 
állatorvosi igazolást.

Viszont a kérelem benyújtásának továbbra is felté-
tele az állatállomány gümőkor-, brucellózis- és leu-
kózismentes állapota, így a hármas mentességnek a 
támogatási kérelem benyújtásakor továbbra is fenn 
kell állnia.

Ezt, a rendelet értelmében a hatósági állatorvos 
vagy a járási főállatorvos, vagyis az illetékes járási 
hivatal igazolja a támogatást megítélő hatóság meg-
keresésére. Amennyiben a kérelem benyújtása idő-
pontjára vonatkozóan ezt a hármas mentes állapotot 
a járási hivatal nem tudja igazolni, a kérelmet a ható-
ság elutasítja.

Felhívjuk az állattartók fi gyelmét, hogy a szarvas-
marha állomány előírt ellenőrző vizsgálatait, különös 
tekintettel az éves TBC vizsgálatokra, időben végez-
tessék el az állatorvosukkal. A támogatási igényük 
kedvező elbírálása érdekében, a jövőben legyenek fi -
gyelemmel arra, hogy a kérelem benyújtásának nap-
jára vonatkozóan a hármas mentes állapotot az illeté-
kes járási hivatal igazolni tudja.

Vidra Mentőcsoport:
gyakorlat és bevetés szeptemberben

A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület tagjai 
szeptemberben sem ültek ölbe tett kézzel. Pályázati siker, 
gyakorlat és éles bevetés egyaránt színesítette a hétközna-
pokat.

Szeptember elején a Békés Megyei Önkormányzattól el-
nyert 40 ezer forint támogatás felhasználásával a mentő-
csoport szerszámöveket és a hozzájuk való szerszámokat 
(szöghúzó kalapács, kombinált fogó) szerzett be a műszaki 
mentő egység felszerelése érdekében.

Hunya Község Önkormányzatától 70 ezer forint, míg 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatától két részletben 100 
ezer forint támogatást nyert a mentőcsoport. Ezen össze-
geket szintén tárgyi eszközök beszerzésére fordítják a kö-
zeljövőben.

Szeptember 2-án a mentőcsoport műszaki csoportja 
Dévaványán, a Hajós utcai óvoda területén egy veszélyessé 
vált fenyőfát vágott ki, így az óvodások továbbra is bizton-
ságban játszhatnak az udvaron. Szeptember 9-én a Gyo-
maendrődi Rendőrőrs az egyesület és a helyi polgárőrség 
segítségét kérte egy eltűnt 12 éves fi ú keresése érdekében, 
a mentőcsoport 12 tagja vett részt a keresésben. A fi ú idő-
közben sértetlenül előkerült.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szep-
tember 14-15-én Mezőberényben tartotta a Körös-, a 
Dél-Békés-, a Gyulai-, a Körös-Kondor-, a Pelikán-, a Sár-
rét-, a Titán- és a Vidra járási mentőcsoportok, valamint 
a mezőberényi települési mentőcsoport összevont törzsve-
zetési és terepgyakorlatát, amelyen a Vidra Mentőcsoport 
nagy szerepet kapott.

Szeptember végén pedig újabb örömteli hírre derült 
fény. Nevezetesen arra, hogy a személyi jövedelemadó civil 
szervezeteknek adható 1 százalékának felajánlásaiból több 
mint 160 ezer forintnyi összeget kapott idén az egyesület.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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Egyházközségünkben, 2018. szep-
tember 8-án, egy nagyon szép egyhá-
zi házasságkötésnek lehettünk tanúi. 
Ennek kapcsán az egyházi házasság-
ról szeretnék néhány sorban refl ektál-
ni. Jézus a következő tanítást mondja: 
„Isten a teremtés kezdetén férfi t és nőt 
alkotott. Az ember ezért elhagyja ap-
ját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, 
és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve 
többé már nem két test, hanem csak 
egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt 
ember ne válassza szét.” Tehát egyházi 
házasság, csak egy szabadállapotú férfi  
és egy szabadállapotú nő közt jöhet 
létre, akik teljesíteni tudják a házas-

társi kötelességgel járó előírásokat. Jézus szavai alapján 
az egyházi házasság felbonthatatlan és szentségi ranggal 
bír. A különélést az Egyház csak önmegtartóztató élet-
formában engedélyezi, tehát senki a felek közül nem él-
het testi kapcsolatban egy harmadik személlyel. Ha ezt 
megteszi akkor ez bűnnek számít és automatikusan el van 
tiltva a szentségek vételétől, egyszerűen fogalmazva nem 
végezhet szentgyónást és nem járulhat szentáldozáshoz. 
Újabb egyházi házasság csak akkor köthető, ha meghal 
az egyik fél, vagy egyházjogilag kimondják a házasság 
érvénytelenségét. A házasság célja, a felek kölcsönös tes-
ti-lelki támogatása és gyerekek világra hozatala. Az ószö-
vetségben olvassuk, hogy „nem jó az embernek egyedül 
lennie.” A házasfelek tehát éljenek szeretetben, békében, 
hűségben és legyenek egymás segítségére. A hűtlenség az 
egyik legnagyobb seb, amivel házasságunknak árthatunk. 
A kísértésre már az elején mondjunk határozottan nemet. 
A társunk mellett tartsunk ki, jóban, rosszban egyaránt. 
Nyilván vannak speciális esetek, amelyek külön tárgyalást 
ígényelnek. Az elköteleződés arról szól, hogy nemcsak ad-
dig vagyunk együtt a másikkal, amíg ez nekünk kényel-
mes, vagy amíg a másik kívánságainkat teljesíteni tudja, 
hanem akkor is kitartunk mellette ha ezért áldozatot kell 
hoznunk és önmegtagadást gyakorolnunk. Az elkötelező-
dés a relativizmus kultúrájával szemben az örökkévalókra 
irányítja fi gyelmünket. Elköteleződésre van szükségünk, 
a személy nagyra értékelésére, azért, hogy ne a tárgyak-
ba keressük boldogságunkat. Azokban soha nem fogjuk 
megtalálni, csak személyes kapcsolatok által nyerhet ér-
telmet az életünk. A házasság legyen nyitott a gyermekek 
befogadására, mellyel Isten megajándékozza a házasságot. 
Isten minden élet forrása, nyilván nem véletlenül küld egy 
életet, egy adott családba, azt el kell fogadni és szépen, 
Isten akarata szerint fel kell nevelni. A rokonok álljanak 
szeretettel és jó példával a fi atal házasok mellett, tanácsot 
akkor adjanak, amikor azt kérik tőlük.

Buzdítom mindazokat akik egyházi, szentségi házasság-
gal szeretnék megpecsételni szívük szeretét, hogy biza-
lommal forduljanak hozzám. 

Hirdetett szentmisék:

Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.

A hétköznapi szentmisék rendjéről a Dévaványai Apostol című 
heti lapban találhatnak további tájékoztatást.

Figyelmükbe:

Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési
oktatásra lehet jelentkezni.

Október hónap pénteki napjain, szentmise a templomban 16 
órától.

A betegek kenetét ne hagyjuk fi gyelmen kívűl!

Minden szentmise előtt 20 percel gyónási lehetőség van.

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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Mozgalmas szeptember…

Az új tanév több új pályázati lehetőséget hozott iskolánk 
számára. 

Az „Esély otthon” program keretében a 10. és 11. évfo-
lyamos fodrászok, vendéglátósok és számítógép szerelők 
vesznek részt pályaorientációs, szakmai és vállalkozói kom-
petenciákat fejlesztő tréningen szeptember, október és no-
vember hónapokban.

A pályázat célja a fi atalok helyben maradásának elősegí-
tése.

Az önkéntesség fontosságáról, a közösségi szolgálat 
előnyeiről tartanak tájékoztatót szakgimnazistáinknak a 
művelődési ház szervezésében, kiemelve ennek rendkívüli 
hasznosságát városunk kulturális és közösségi életében.

Szeptember 15-én a Betakarítási ünnepen kis kiállítás-
sal mutattuk be következő tanévre hirdetett szakmáinkat 
– őszi színekben. A színpompás hajfonatok mellett a ven-
déglátósok az előző tanév verseny-sikeréről készített tablón 
elevenítették fel a vetélkedő és a nyári gyakorlatuk pillanat-
képeit. Az informatikusok számítógép-belsőt „öltöztettek 
őszbe”, míg az eladók a csomagolási technikáikkal terem-
tettek őszi hangulatot. Szociális gondozóink az életük őszét 
töltő nyugdíjas szavakat idézve fordultak a mai fi atalokhoz 
és mutatták be szakmájuk szépségeit. Még a hegesztés is a 
legszínesebb évszakra utalt szőlőfürtök formájában.

Szeptember 21-én az Autómentes nap keretében rende-
zett rajzversenyre neveznek a kollégisták, s több osztályunk 
vesz részt a délelőtti sport és ügyességi vetélkedőkön.

Természetesen a sok rendezvény és esemény mellett azért 
a tanulásé a fő szerep. Az év eleji ismétlések és felmérések 
helyét átveszik az első témazáró dolgozatok, gyakorlati be-
számolók. Teljes gőzzel indult el új tanévünk…..

Tóth Erika, igazgató

Euroskills 2018

2018. szeptember 26-án 45 tanulóval és 5 pedagógussal 
látogattunk el az Euroskills nemzetközi rendezvényre, azaz 
a fi atal szakemberek Európa-bajnokságára. 

Minden szakmai helyszínt meglátogattunk, kiemelve azo-
kat a szakmákat, amelyek képzése nálunk is folyik. Így első 
helyen szerepeltek a fodrász, pincér, webfejlesztő, informa-
tikai rendszerüzemeltető, hegesztő és az ápolás és gondozás 
szakmák. 

Minden szakmánál a szakmai munka mellet azt is fi gyel-
tük, hogy melyik európai országból érkeztek a versenyzők. 
Nagyon tetszett az is, hogy egy-egy szakmát ki-ki az ér-
deklődésének megfelelően ki is próbálhatott. Így például a 
lányoknak lehetősége volt kipróbálni a hegesztést hegesztő 
szimulátoron, a virágkötés rejtelmeibe is belekóstoltunk, 
csodáltuk a robotika lehetőségeit és ötletes fodrász alkotá-
sokat láthattunk.

Örülünk, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltá-
ból eljuthattunk erre a kétévenkénti nemzetközi szakmai 
versenyre, amelynek most Magyarország adott otthont. 
Nagyon sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk és 
láthattuk azokat a kiváló fi atal versenyzőket, akik lendüle-
tet adtak a Szakma Sztár országos szakmai versenyre való 
felkészülésre.

Végül szeretném megköszönni a szervezők előkészítő 
munkáját, amely lehetővé tette iskolán képviseletét a három 
napos nemzetközi verseny első napján.

Földi Zoltán, igazgatóhelyettes

Tábortűz mellett

Kellemesen zártuk a szeptember hónapot a kollégiumban. 
Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk. Szeptember 

28-án (csütörtök) este tábortüzet raktunk, és szalonnát sü-
töttünk. Mindenki a saját ízlésének megfelelően tűzött a 

nyársra szalonnát, virslit, szalámit. A nem egészen kímélő 
vacsoránkat Ilike néni joghurtos süteményével próbáltuk 
egyensúlyba hozni.

A tűz mellett még sokáig beszélgettünk, zenét hallgat-
tunk. Nagyon jól éreztük magunkat, elégedetten zártuk a 
napot.

Borsós Mária, kollégiumi csoportvezető

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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Mile Lajosné Bereczki Ilona 1928. szeptember 18-
án látta meg a napvilágot sokgyermekes családból 
származó szülők leszármazottjaként. Szülei szegény 
családból származnak, édesapja kemény munkával 
kereste meg a család fenntartásához szükséges anya-
gi javakat. A családban öt gyerek született, de csak
hárman érték el a felnőtt kort, és testvérei közül már 
csak ő él.

Kisgyerekkorában már megismerkedett a munkával: 
iskolás korában cselédként szolgált. Jó tanuló volt, de 
szülei az elemi iskola után nem engedték továbbta-
nulni, be kellett állni dolgozni, pénzt keresni, hogy a 
család megélhetése biztosítva legyen. Fiatal korában 
gazdaságokban dolgozott, még a fővárosban is szeren-
csét próbált. 

1949-ben kötött házasságot férjével, Mile Lajossal, 
akivel boldogan éltek, férje 1982-ben tragikus hirte-
lenséggel bekövetkezett haláláig. Házasságukból há-
rom gyerek született, melyből ketten élték meg a fel-
nőtt kort. 

Ebben az időszakban is a munka volt a legfontosabb. 
Férjének segített vályogot vetni, vagy éppen az aratás-
nál markot szedni, kukoricát törni. A mezőgazdasági 
munkát mindig is szerette. Rövid ideig dajka is volt az 
óvodában, de inkább választotta a ház körüli teendő-
ket, hogy családját minél jobban ki tudja szolgálni. A 
ház körül, és a pocos kertben veteményt művelt, álla-
tokat tartott, hogy így teremtsen jobb körülményeket. 
Mivel ő nem tanulhatott, mindent megtett azért, hogy 
gyermekeinek a tanuláshoz szükséges feltételeket elő-
teremtse, diplomát szerezhessenek.

A több évtizede tartó komoly betegsége ellenére a 
mai napig elvégzi a ház körüli munkát, melyhez kevés 
segítséget igényel. Ideje nagy részében a virágoskertjét 
tartja rendben, tulipánok, rózsák, kardvirágok, őszi-
rózsák díszítik udvarát, melyet sokan megcsodálnak.
A kilencvenedik születésnapját gyermekei, menye, 
veje körében ünnepelhette. A család többi tagja is részt 
vett az ünneplésben, ugyanis négy unokája, öt déduno-
kája –  akik közül sokan távol élnek –, és a családtagok 
a hétvégén köszöntötték őt.

Ilonka néninek ezúton is kívánunk további jó 
egészséget és szerettei körében eltöltött hosszú, bol-
dog  éveket!

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE ÉVFORDULÓ

Vad Erzsébet és Papp Albert szeptember 21-én
ünnepelték házasságkötésük 50. évfordulóját.

Ezen alkalomból további sok-sok egészségben,
boldogságban, szeretetben eltöltött évet

kívánnak gyermekeik és unokáik.
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Immáron XI. alkalommal került megrendezésre a Beta-
karítási Ünnep Dévaványán, ahol 10 csapat mérette meg 
főzőtudományát a zsűrik előtt. Különféle tájjellegű ételeket 

készítettek többek között birka-, marha-, és őzpörköltek, 
illetve erdélyi különlegességként ordás töltike is készült. 
Amíg a csapatok ételeiket készítették, addig a délelőtt fo-
lyamán a színpadon igyekeztünk minden korosztály szá-

mára kedvezni a fellépők tekintetében. A korábbi évekhez 
hasonlóan a Csipkerózsa mazsorett csoport nyitotta meg a 
rendezvényt, akik mindig szívesen vállalják felkéréseinket 
a különböző városi rendezvények alkalmával. Őket követte 
Orsi, aki a legkisebbeket és szüleiket szólította meg inter-

aktív gyermekműsorával és varázsolt szuper hangulatot a 
színpadra. Utolsó fellépőként a Retróleum zenekar csapott 
a húrok és billentyűk közé, akik az idősebb korosztály szá-
mára is ismerős dallamokkal csaltak boogie-t a lábakba és 
fakasztották dalra a közönséget. A koncert közben kihir-
dettük a főzőverseny eredményét: harmadik helyen Szilágyi 
Sándor csapatkapitány vezetésével a Húsdarálók csapata 
végzett, második helyre a Prima-Soft  Körösladány csapat 
főzte be magát Nyilasné Csentős Mária csapatkapitány ve-
zetésével, a képzeletbeli dobó legfelső fokán pedig a Csip-
kerózsa csapat állhatott Bakó Gábor nyertes ételével. 

A rendezvényhez szervesen kapcsolódik a termésekből, 
terményekből készült alkotások kiállítása, amelyet a szín-
házteremben rendeztünk be az érdeklődők számára. Az 
idén is szebbnél-szebb alkotásokkal készültek a helyi okta-
tási intézmények –iskolák, óvodák- tanulói, illetve baráti és 
munkahelyi társaságok. Köszönjük nekik, hogy emelték a 
rendezvényünk színvonalát részvételükkel!

Dévaványa Város Önkormányzata és a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatósága által felajánlott bivalyból az 
idén is a Váradi Étkeztetési Bt. készítette el azt a közel 800 
adag pörköltet, amelyet ingyenesen fogyaszthatott el min-
den kedves lakostársunk. 

Kísérőprogramként lehetőség volt a kiállítás megtekin-
tésén kívül a gyermekeknek trambulinozni, ugrálóvárazni 
és különböző népi játékokat is kipróbálni, illetve a Hagyo-
mányőrző Nők Egyesülete által készített ványai ízeket meg-
kóstolni.  

Rendezvényünk színesebbé, színvonalasabbá tételéhez 
jelentős mértékben járult hozzá az EFOP 1.5.3-16-2017-
00042-es kódszámú projektünk, továbbá ezen felül köszön-
jük a támogatást a Körös-Maros Nemzeti Parknak, illetve 
Dévaványa Város Önkormányzatának. 

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház közösségszervező munkatársak

XI. BETAKARÍTÁSI ÜNNEP



Dévaványai Hírlap - 14. oldal

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány más civil 
szervezetek, intézmények és magánszemélyek közreműkö-
désével idén 9. alkalommal rendezte meg Dévaványán az 
Autómentes Napot szeptember 21-én. Ehhez az európai 
kezdeményezéshez világszerte évről évre egyre többen csat-
lakoznak. Kevesen tudják, hogy a csatlakozáskor a Karta 
aláírásával nem csak a rendezvény megtartására teszünk 
ígéretet, hanem azt is vállalja a város, hogy legalább egy 
olyan állandó intézkedést hoz, mellyel megkönnyíti a gya-
logos és kerékpáros közlekedést illetve a tömegközlekedési 
eszközök elérhetőségét. Ennek Dévaványa városa a járdák 
újjáépítésével és a bicikli utak bővítésével tesz eleget.

Az idei év szlogenje: „MIXE AND MOVE!” 

Ezen a pénteki napon derült, napfényes idővel örvendez-
tette meg a településünket a természet. A délelőtti prog-
ramokon az óvodások és az iskolák tanulói vettek részt. 
Számukra különböző versenyekkel, totókkal készültünk. A 
délelőtt folyamán a Dévaványai Sportegyesület szakosztá-
lyai is jelen voltak, játékos vetélkedőket, bemutatókat tar-
tottak a kilátogatóknak. A meghirdetett rajzversenyre sok 
szép alkotás érkezett, amelyeket kiállítottuk a főtéren. Idén 
is többen beneveztek a veterán és egyedi készítésű kerékpá-
rok versenyébe. A különböző díjakat az esti felvonulás után 
adtuk át. Idén a legrégebben készült kerékpár egy 1930-ban 
készült Atlasz Weisz Mandfréd Csepel típusú kerékpár volt, 
tulajdonosa Kéki József. Emellett kiállításra kerültek még 
1950-s és 60-s években készült kerékpárok is. Többségük 
Magyarországon készült, de volt egy Németországból szár-
mazó is. Ezeknek az eszközöknek a karbantartása sok időt 
vesz igénybe, hogy mind a mai napig üzemképes állapotban 
vannak, de tulajdonosaik fáradtságot nem ismerve viselik 
gondját szeretett kerékpárjaiknak. 

A megszokott programok mellett új elemekkel gazda-
gítottuk a programot. A pedálos gokartok és bobo carok 
mellett ki lehetett próbálni az energia biciklit, mely egy 
fényoszlop segítségével mérte a pedálozás által előállított 
energiát. Újdonság volt az elektromos autópálya, amelyhez 
a szükséges energiát szobakerékpárok tekerésével állították 
elő a versenyzők. Több egyedi készítésű kerékpárt hozott 

Budai Sándor, aki maga készíti trükkös járgányait. A mini 
bringó hintóval együtt egész nap használatban voltak, a 
gyerek körében nagy népszerűségnek örvendtek. Délelőtt 
véradás volt a művelődési házban, a Szarvasi Vöröskereszt 
ifj ú önkéntesei ambubabás elsősegély bemutatóval várták 
az érdeklődőket. Az „egészségsátorban” különböző méré-
sek zajlottak, így vércukorszint, vérnyomásmérés is. A vér-
adóknak plusz tombolát adtunk, illetve kolbászos paprikás 
krumplival vendégeltük meg őket, amit a Hagyományőr-
ző Nők Egyesülete főzött. Ők készítették a zöldség és gyü-
mölcssalátákat is, illetve este zsíros kenyérrel várták a Gurul 
Ványa résztvevőit. A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesü-
letének tagjai egész nap állták a szomjas gyermekek és fel-
nőttek rohamát az üdítős sátorban. A Családsegítő Szolgá-
lat munkatársai kisgyermekjátékokat hoztak, a nagyobbak 
pedig társasjátékkal játszhattak, illetve ők felügyelték a 
közlekedési, életmód, környezetvédelmi totók kitöltését. A 
rendezvényen a Dévaványai Kábítószer egyeztető Fórum 
sátránál az érdeklődők tájékoztatást kaptak a csoport mun-
kájáról. Aktivistáik a függőségek kezeléséhez adtak taná-
csokat. A start munkaprogram rongyszőnyeg szövői mellett 
a varrósok is részt vettek a rendezvényen. A sok szép rongy-
szőnyeg mellett a varroda termékeit is megcsodálhatták a 
látogatók. Kézműves foglalkozás keretében karkötőket ké-
szítettek különböző technikákkal, illetve a szövés rejtelme-
ibe is betekintést nyerhettek az érdeklődők. Idén is lehetet 
lovas kocsis városnézésen részt venni, aminek a gyerekek 
nagyon örültek. Egész nap használhatták a népi játékokat, 
bicikliket, rollereket. 

A napot egy állandó programmal zártuk, melyet minden 
évben nagyon vár kicsi és nagy egyaránt, hiszen egészen 
különleges érzés ekkora tömeggel végig kerekezni a várost. 
A „IX. Gurul Ványa” felvonulásra idén 1104 fő regisztrált, 
akik kulcstartót kaptak emlékül. Ez volt eddig a legmaga-
sabb létszám, amely megtette a közel 9 km-s távot. A felvo-
nulást a Dévaványai Rendőrőrs munkatársai és a Polgárőr-
ség tagjai biztosították. 

A programot a helyi vállalkozások, magánszemélyek, in-
tézmények mellett a Békés Megyei Önkormányzat és az In-
novációs és Technológiai Minisztérium is támogatta.

Mindenkinek köszönjük a részvételt, a támogatást!

AUTÓMENTES NAP DÉVAVÁNYA 2018.
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AUTÓMENTES NAP DÉVAVÁNYA 2018.
KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK ÉS SEGÍTŐKNEK:

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM, BOSCHUNG 
EJT ELEKTRONIKAI KFT., AGRODÉVA KFT., ORY-
ZA-HÁNTOLÓ KFT., NAGY FERENC – EKUNA KFT., FI-
TODRY, FAZEKAS GYULA, KECSE TIBOR CSABA, BÉ-
KÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT, HAVANCSÁK LÁSZLÓ, 
NYUZÓ BÁLINT, SZŰCS TIBOR, FEHÉR MIHÁLY ÉS 
CSALÁDJA, NAGY ÉS TÁRSAI BT., PAPP TIBOR – KER-
TÉSZET, COOP DÉVAVÁNYA ZRT., VASS KÁROLY, SZA-
BÓ LAJOS, BERCZI MIHÁLY, CSATÁRI JÓZSEF, SZI-
LÁGYI GÉZA, SZŰCS JÓZSEF, VETÉSI ISTVÁN, VÁRADI 
ÉTKEZTETÉSI BT., KÓNYA ISTVÁN – ZÖLDSÉG-GYÜ-
MÖLCS, VÁNYAI PÉKSÉG KFT. – „ALBÁN PÉKSÉG”, 
BENKÉNÉ GYEBNÁR JUDIT – JUCKÓ PAPÍR ÍRÓSZER, 
FELINA KFT., GOODS MARKET ÜZLET, DÉVAVÁNYAI 
SPORTEGYESÜLET, DÉVAVÁNYAI HAGYOMÁNYŐR-
ZŐ NŐK EGYESÜLETE, NAGYCSALÁDOSOK DÉVAVÁ-
NYAI EGYESÜLETE, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BMSZ 
SZARVASI TERÜLETI SZERVEZETE, VÖRÖSKERESZT 
DÉVAVÁNYAI ALAPSZERVEZETE, DÉVAVÁNYAI POL-
GÁRŐRSÉG, DÉVAVÁNYAI RENDŐRŐRS, CSALÁD-
SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, MAGYAR 
MÉHÉSZEK AKÁCVIRÁG EGYESÜLETE, TARTÓSBE-
TEGSÉGBEN ÉLŐK DÉVAVÁNYAI EGYESÜLETE, MILE 
MAGDOLNA, BERTA EDIT, KORDA ISTVÁN, HUNYA 
ISTVÁN – TURUL CIPŐ, TÁNCZOS LÁSZLÓ – HÚS-
BOLT, NARANCS TURI – FLABÉLOSZ, FÖLDI TRADE 
KFT., KISS TIBOR – TAKARMÁNYBOLT, MADE IN PAPP 
SPORT ÉS OUTLET BOLT DÉVAVÁNYA, SANCI HAMI 
BÜFÉ, BERCZI CSABA – DROGÉRIA-OPTIKA, MEIZNER 
IVETT – ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS, ZSOMBOKNÉ PAPP 
ILONA – ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS, REMECZKI MAGDOL-
NA – ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS, SZABÓ MARIANN – CO-
RAL DISZKONT, FRÉZIA VIRÁGBOLT, ERDEI VIRÁG-
BOLT, BAKÓ JÓZSEFNÉ – BAKÓ BOLT, NAGY MIHÁLY 
– EZ+AZ HORGÁSZBOLT, KŐSZEGI JÁNOS – JÓBARÁT 
SÖRÖZŐ, UGRAI CSILLA – ÓRA ÉKSZER AJÁNDÉK, KÓ-
NYA MIHÁLY – BOROSTYÁN DISZKONT, SZABÓ LAJOS 
– SZABÓ BOLT, NAGY ENDRE – RUHABOLT, MARKO-
VICS ZSOLT, SZŰCSNÉ FEKE ANDREA – VEGYESBOLT, 
KÖRÖMI ANDREA – ANDI KISBOLTJA, STRANSZKI LA-
JOSNÉ, LASKAINÉ KISS ALEXANDRA, SERÉNY ILDIKÓ, 
JANÓ ISTVÁNNÉ, BODA FERENCNÉ, NAGY SÁNDOR, 
BUDAI SÁNDOR, AMBRUZS-SZABÓ JÓZSEF, VIDRA 
ÖNKÉNTES JÁRÁSI MENTŐCSOPORT EGYESÜLET, KÖ-
RÖZSI IMRÉNÉ, RONGYSZŐNYEGSZÖVŐK – VARRO-
DA, DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, SZÜGYI 
DÁNIEL REFORMÁTUS ELEMI ISKOLA, DÁMK ÓVODA, 
VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA, DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ,

ÉS MÉG SOKAN MÁSOK, AKIK MUNKÁJUKKAL,
ADOMÁNYUKKAL HOZZÁJÁRULTAK A RENDEZVÉNY 

SIKERÉHEZ!

A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont az EFOP-3.2.9-16-2016-00048 számú projekt-
jének 2. legnagyobb rendezvényét szervezte meg 
2018. szeptember 15-én Dévaványa főterén.

A Családi Nap célja az volt, hogy a családok minél 
több tagja számára biztosítsunk szórakozást ezen a 
délutánon. Az is cél volt ezen a napon, hogy a szó-
rakozást ne korlátozzák le a családok anyagi lehető-
ségei, így a programelemek mindegyike ingyenesen 
igénybe vehető volt.

A helyszín kiválasztásánál a településen sokéves 
múltra visszatekintő Dévaványai Városnapok hely-
színére esett a választás, mivel frekventált helyen 
van, jól megközelíthető, illetve az áramellátás is 
megfelelően biztosított. 

Délelőtt 10 órától a Gólyalábasok a Fő téren, a 
környékén és a Művelődési Központ udvarán, va-
lamint a társrendezvény Betakarítási Ünnep hely-
színén hirdették a rendezvényt, illetve osztogatták 
a szórólapot.

14 órára minden a helyére került, a megnyitón Pál 
Jánosné a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjólé-
ti Központ vezetője mutatta be az intézményt és a 
projektet.

A megnyitó után elkezdődtek a programok, folya-
matosan zajlottak a színpadi előadások illetve az 
egyes játékokat is birtokba vették a gyerekek. 

A füves területen a Népi játszótér játékait próbál-
hatták ki a lelkes résztvevők, míg a téren csillámos 
minták kerültek a gyerekekre, illetve különböző 
kézműves technikákkal hozhattak létre alkotásokat.

Pantomimesek, bohócok és bűvész szórakoztatta a 
közönséget, majd a gólyalábasok is játékra invitál-
ták a csemetéket.

Két koncertet is hallhattak az érdeklődők: Először 
a Rackajam, majd a Lord együttes csapott a húrok 
közé, és szórakoztatta zenéjével a publikumot.

Szerencsére az időjárás is kegyes volt, kellemes, 
száraz időben zajlott a rendezvény.

Összességében elmondható, hogy sok ember kilá-
togatott, és aznap illetve később is pozitív visszajel-
zések érkeztek a rendezvénnyel kapcsolatban.

CSALÁDI NAP DÉVAVÁNYÁN
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Hagyomány már, hogy egyesületünk így szeptember tá-
jékán szedi a sátorfáját és pár napot Erdélyben tölt. Idén a 
Szilágyságra, Mezőföldre esett a választásunk. 

Idegenvezetőnkkel már áprilisban elkezdtük szervezni az 
utat, mit nézzünk meg, hol legyen a szállásunk, milyen cso-
dás tájakat járjunk be. 

Így esett a választás Nagyvárad, Nagykároly, Érmind-
szent, Zilah, Válaszút, Boncida, Beszterce, Somkerék, Al-
másgalgó, Zsibó és Kárásztelek körútra. Szállásunk Válasz-
úton volt a Kallós Alapítvány szórvány kollégiumában, ahol 
igazi erdélyi vendéglátásban volt részünk. 

Egyesületünk tagjai, családtagok, barátok indultak el erre 
az útra, hogy újra megcsodáljuk Erdély szépségeit. A nagy-
károlyi Károlyi kastély, kis Zilahi városnézés a Wesselényi 
szoborral, Érmindszent, Ady szülőházával, a válaszúti Kal-
lós Kúria, a Kallós gyűjtemény, a múzeum, a hajdan szebb 
napokat látott boncidai Bánff y kastély, Beszterce esőben is 
gyönyörű régi épületei, kilátás a 75 m magas református 
templom tornyából, a somkeréki kis templom és a mind-
ezekhez kapcsolódódó sok-sok történet, mind maradandó 
élményt nyújtottak kis csapatunknak. Vasárnap reggel már 
csomagjainkkal együtt szálltunk fel a buszra. Elbúcsúztunk 
Válaszúttól hogy még a hazafele úton is újabb csodákkal 
gazdagodjunk. 

Almásgalgó fele vettük az irányt, hogy végig járjuk a Sár-
kányok kertjét. Itt megcsodáltuk a különféle sziklaképződ-
ményeket, meghallgattuk a hozzájuk fűződő történeteket, 
meséket. A kiadós kis túra után a szabadba piknikeztünk, 
ezután Zsibó következett a Wesselényi kastéllyal és bota-
nikus kertjével, pálmaházával.  Utolsó megállónk Kárász-
telken volt, a „Vinca Winer” pincészetben. A pincészet egy 
20 hektáros szőlőültetvény közepén van, elsősorban pezsgő 
készítésre szakosodott. A kóstolással egybekötött bemutató 

igen jó hangulatban telt el és innét már hazafele indulunk. 
Élesden a vasútállomáson elbúcsúztunk idegenvezetőnk-

től Dávidtól, aki már harmadik alkalommal vezette csopor-
tunkat. Kitűnő szervezése, odafi gyelése, maximális felké-
szültsége, közvetlensége, örök mosolya és jó humora, ami 
tökéletesen alkalmassá teszik az idegenvezetésre, hogy kis 
csapatunk újra a szívébe zárja. Köszönjük neki a rengeteg új 
ismeretet, sok szép történetet, a gyönyörű verseket, az „esti 
meséket” melyeket csodálatos székely stílusba adott elő, 
biztosítva ezzel a buszon is a vidám hangulatot. A vidám 
hangulat a szálláson is folytatódott, hisz mindkét ott töltött 
estét közös nótázással zártunk. 

Még nézegetjük a fotókat, újra és újra felidézzük a látotta-
kat, hallottakat és megállapítjuk: gazdagodtunk. Gazdagod-
tunk élményekkel, ismeretekkel, emlékekkel, és barátokkal, 
ami mindig a miénk marad. 

Viszont látásra Erdély!

ÍRÓ – OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Nagy Ilona vagyok, az 2018. október 1-én megrendezett 

író – olvasó találkozómról szeretnék pár sorban referálni!
Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a DÁMK 

Ladányi Mihály Könyvtár dolgozóinak támogatásáért, So-
mogyi Erzsébet vezetésével. Köszönöm, hogy segítettek a 
plakát és a meghívók elkészítésében, a meghívottakhoz való 
eljuttatásban.

Mély tisztelettel és köszönettel mondok hálát Seres Eta 
néninek, aki arra vállalkozott, hogy bemutassa ez évben 
megjelenő verses kötetemet: Szívem zenéje címmel. Profi  
munkát végzett tőle megszokott módon! 

Nagyon köszönöm Czakó Lajos jelenlétét, aki az illusztrá-
ciókat készítette a verseim mellé. Pár mondatban felvázolta, 
ő hogyan végezte munkáját.

Az esemény dokumentálásában Ambrus – Szabó József 
volt a segítségemre. Köszönöm az önzetlenségét, támoga-
tását!

Köszönöm a nem kis létszámban megjelent érdeklődők-
nek a részvételt!

Nagyon jó hangulatú kis este volt, bízom benne mindenki 
jól érezte magát és elmondhatom, hogy szívemig hatoltak a 
bíztató szavak. Mindig hálás szívvel fogok emlékezni erre 
az estére!

Nagy Ilona

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE
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A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak
Jövőjéért Alapítvány sok szeretettel meghívja

Önt és kedves családját a 
2018. november 17-én (szombaton) 19 órai kezdettel 

megrendezésre kerülő

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA.
A bál helye:

a Vörösmarty utcai iskola tornaterme.

Vacsorajegy ára: 3500 Ft.

Támogatójegy ára: 500 Ft, 1000 Ft, 1500 Ft, 2000 Ft.

A jegyek megvásárolhatók
2018. november 13-ig a titkárságon,

a Vörösmarty utcai épületben.

Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk
és szeretettel megköszönjük.

Számítunk megjelenésére és
segítő támogatására.

Az alapítvány kuratóriuma
Az est teljes bevétele az

alapítvány számláját gyarapítja.

MEGHÍVÓ ALAPÍTVÁNYI ESTRE

Szívem zenéje
Szerző: Nagy Ilona

A könyv kapható
a Juckó papír-írószer boltban.

TÉDE HÍREK
2018. október 20-án 12 órai kezdettel

NÉVNAPI EBÉDET tart a TÉDE,

melyre minden tagot szeretettel vár
a vezetőség.

 Megjelenését a következő
telefonszámon kérjük jelezni: 483-742.

Belépő díj 1000 Ft. Az ebéd árát előre kérjük. 

Tombola tárgyat szívesen fogadjuk.

a TÉDE elnöke

KOZMA BÁLINTNÉ és a vezetőség

ÉVFOLYAM TALÁLKOZÓ
2018. július 14-én 50 éves évfolyam találkozót tartot-

tunk az 1968-ban végzett általános iskolából elballa-
gott, volt diákok részére.

A 8.b osztályfőnöke Gecsei Gyöngyike volt, akit 
nagy szeretettel vártunk, Balatonszepezdről érkezett 
hozzánk.

Nagy öröm volt számunkra 10 év után újra talál-
kozni.

Sajnos Papp Ferencné tanárnő és Susányi Istvánné 
tanárnő idős korukra való tekintettel nem tudtak el-
jönni Szegedről.

Nagyon jól éreztük magunkat és megbeszéltük 3 év 
múlva újra találkozunk, mert az idő rohan.

Köszönjük a szervezést: Bajics Ilikének, Szabó
Évikének, Papp Bélának, Szarka Sándornak.

Fodor Lászlóné Szarka Mária

Nagy Imre
fesőművész alkotásai
megtekinthetőek a 

múzeumban!

Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!
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A NÉPMESE NAPJA       
Az idén is a múzeum adott otthont a Dévaványai Mú-

zeumbarátok Köre szervezésében megrendezésre került 
Mesevetélkedőnek.

Szeptember 26-án délelőtt az 1-2. osztályok, délután a 3-4. 
osztályok csapatai versenyeztek, közel 80 fő részvételével.

Minden bátor legény és leány bebizonyíthatta rátermettsé-
gével, ügyességével, hogy tudója a mesebeli világ eseményei-
nek, tárgyainak, ismeri hőseit, kiállja a hét próbát.

A verseny lebonyolítását a múzeum dolgozói, a múzeum-
barátok köre tagjai, a zsűrizést lelkes nyugdíjas pedagógusa-
ink vállalták. 

Köszönjük Váradiné Ilonka néninek a kedves, mese szere-
tetre, meseolvasásra hangoló szavait. Nagy élmény volt lát-
ni régi, féltett mesekönyv kincseit. Köszönjük a zsűritagok: 
Purgel Mihályné, Pihurich Katalin, Pesztránszki Ferencné, 
Petri Lászlóné, Váradi Andrásné munkáját. 

Köszönjük a felkészítést a tanító néniknek, tanító bácsi-
nak, a segítő munkát Erika néninek.

Üres tarisznyával senki sem térhetett haza a versenyről. 
A múzeumbarátok köre minden csapatot megajándékozott. 
Mesekönyv, könyvjelző, mesekeksz, mesekártya, apró aján-
déktárgyak kerültek a tasakokba.

Egyénileg is lehetett pályázni, a hibátlanul megoldott és le-
adott népmese témájú feladatlapokkal. 46 sikeresen kitöltött 
feladatlap érkezett vissza hozzánk, a múzeumba. Közöttük 
14 db mesekönyv került kisorsolásra, egy-egy emléklappal is 
megköszöntük a részvételt. Gratulálunk mindenkinek!

A szerencsés nyertesek névsora:

Elsős és második osztályos csapatok díjazottjai:

I. Csillagszeműek 

II. Pillangó 

III. Aranyhajú lányok 

Harmadik osztályos csapatok díjazottjai:

I. A négy legjobb barát

II. Mesevadászok, Pacsirták

III. Csodavilág

Negyedik osztályos csapatok díjazottjai:

I. Baglyok

II. Mese

III. Csúcs csukák

A kisorsolt könyvek tulajdonosai: 1.a osztály, illetve egyénileg

Szabó Jázmin 2.a, Fodor Gergő 2.a, Szűcs Boglárka 2.c, 
Szilágyi Norina 2.c, Gyenis Milán 3.a, Botos Barbara 3.a,
Bogya Hanna 3.b, Olasz Lilien 3.b, Máté Nanetta 4.a, Szujó 
Kinga 4.a, Bakó Boglárka 4.a, Uhrin Szonja 4.b, Kiss Fanni 4.c.

Köszönjük, hogy velünk töltöttétek ezt a mesés napot.
Jövőre is várunk benneteket!

Tóbiás Gáborné

Szeptember 8-án 2. alkalommal városunkban került 
megrendezésre a Rex Biztonsági Szolgálat szervezése 
által a Nemzetközi Szolgálati Kutyavezetők versenye 
3 állam versenyzőivel melyen hivatásos kutyavezetők 
vettek részt rendőrségtől, polgárőrségtől, vagyonvé-
delmi vállalkozásoktól. A versenyen életszerű felada-
tokat kellett végrehajtani. Szoros küzdelem során az 
első helyezést Ladó György rendőrségi kutyavezető 
a második helyezést Csicsay Csaba szlovákiai rend-
őrségi kutyavezető a harmadik helyezést Peter Bel-
la szintén szlovákiai rendőrségi kutyavezető érte el. 
Számos különdíj került kiosztásra. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a támogatók közreműködését a versenyt 
megtekintő nézők biztatását, szurkolását.

NEMZETKÖZI SZOLGÁLATI KUTYAVEZETŐK VERSENYE



Dévaványai Hírlap - 19. oldal

Dévaványa esetében mindig döntő jelentőséggel 
bírt az utak kiépítettsége és helyzete. Így van ez most 
is, gondoljunk csak a körösladányi, vagy a gyomaend-
rődi útszakaszokra, azok felújítására, vagy a gyoma-
endrődi Hármas-Körös-híd lezárására. A közlekedést 
szinte megbénítják. Régen sem volt ez másképp, erről 
tanúskodik a következő, 108 éve közölt újságcikk:

Dévaványa és a megyei utak

Dévaványa, ez a Békés megye határában lévő 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei község azzal a kérelem-
mel fordult a kereskedelmi miniszterhez, hogy építse ki 
a Dévaványa - karcagi vicinális utat. A miniszter azon-
ban ezt a kérelmet nem teljesítette, amiről most értesí-
ti Békés vármegyét is. Nem teljesíti pedig a miniszter 
a kérelmet azért, mert a Dévaványa - kisújszállási 
tör-vényhatósági út már ki van építve és a közérdeknek 
jobban megfelel, ha a Gyoma -dévaványai és a Karcag 
- füzesgyarmati utak épülnek ki teljesen. A miniszter 
erről azzal a hozzáadással értesítette Békésvármegyét, 
hogy amennyiben a közúti alap helyzete megengedi, 
gondoskodjék a két út Békés megyén keresztül haladó 
szakaszának kiépítéséről. Erre azonban a közel jövő-
ben még csak kilátás sincs, mert a közúti alap a nagy 
útépítések folytán teljesen ki van már merülve, sőt már 
hiányok is mutatkoznak. A miniszteri leirat tehát nem 
bír jelentőséggel a vármegyére nézve.

/Békésmegyei Közlöny XXXVII. évf. 5. szám (1910. 
január 16.) p. 5. Javított helyesírással./

Azaz Dévaványa hiába kérvényezte a lakosai által 
inkább igényelt útszakasz kiépítését, a minisztérium 
azzal utasította azt el, hogy itt most nem a ványaiak, 
hanem a köz érdekeit kell inkább szem előtt tartani, 
a köz érdekének pedig más útszakaszok feleltek meg 
jobban. Talán egyszer majd változni fog a helyzet és 
végre meghallgatják a ványaiakat. Elvégre ők jobban 
tudják, mi a jó nekik…

Szalay Ágnes
történész

Régi idők hírei
Dévaványa és a megyei utak

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját, ismerőseit,

barátait a Ladányi Mihály
Könyvtárba, 18. éve tartó

„KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG” 
c. témakör előadásaira:

---
2018. november 9. (péntek) 18 óra

„EGÉSZSÉGES-E A VIRTUÁLIS KÖRNYEZET?” 
(Ki a főnök, a telefonom vagy én?)

Előadók: Obreczán Tamás (játékfejlesztő) és 
dr. Lippai Edit (környezetpszichológus, ELTE)

---
2018. november 23. (péntek) 18 óra

„TÁRGYAK ÉLETÚTJA”
Előadó: dr. Victor András

(ny. főiskolai tanár, ELTE)
---

Az ez évi 3. előadás még szervezés alatt áll.

DÉVAVÁNYAI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET és

MANÓFALVA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

2018. szeptember 1-én 38 fővel a Berekfürdői Orszá-
gos Nyugdíjas találkozón vettünk részt. A népdalkörünk 
is fellépett, a többiek pedig strandolással töltötték a na-
pot. Az ország minden részéről voltak fellépők. Nagyon 
jól éreztük magunkat.

Szeptember 8-ára a Kisújszállási Mozgáskorlátozott 
Egyesülettől kaptunk meghívást a rokkantak napja alkal-
mából. Szintén azon a napon, a füzesgyarmati Hóvirág 
klub ünnepelte 5 éves évfordulóját, itt sajnos kevés lét-
számmal, de megjelentünk a zászlóavatáson.

15-én 40 fővel részt vettünk a Betakarítási ünnepen. 
Beneveztünk a főzőversenyre csülökpörkölttel, igaz he-
lyezést nem értünk el, de egy kellemes napot töltöttünk 
ismét együtt.

Hónap végén, 29-én hivatalosak voltunk Körösladány-
ba az Őszikék Nyugdíjas Klub rendezvényére, melyet az 
idősek világnapja alkalmából tartanak.

Vezetőség

ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS EGYESÜLET
SZEPTEMBERI ESEMÉNYEI
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10 ÉVE A PÁLYÁN ÉS EGYRE SIKERESEBB
A DÉVAVÁNYAI SZÁRMAZÁSÚ SUPERSTEREO (LASKAI VIKTOR)

Mit jelent neked a szülővárosod Dévaványa, ahonnan
10 éve elindult a karriered?

Nagyon sokat.
Mai napig imádok hazajárni, rengeteg emlék beugrik, 

még videó klipet is forgattam ott, pont azért , hogy ezek a jó 
emlékek ne kopjanak ki.

Milyen érzés volt hazamenned és a gyermekkori ismerő-
sökkel találkozni illetve előttük fellépni?

Hazajönni mindig jó! Fellépni meg pláne! Viszont ilyen 
esetekben mikor a színpadon áll az ember, legalábbis én, 
nem teszek különbséget, hogy ismerősök, barátok vagy
vadidegenek.

Mindenkinek ugyan olyan lelkesen kell előadni a produk-
ciót, hiszen akkor lesz hiteles a dolog az más kérdés, hogy 
a fellépés után sokkal többen jönnek oda hozzám gratulál-
ni, az persze egy csodás érzés. Sokunkat szétfújt a szél az 
élet különböző területeire, én ilyenkor meg tudom mutatni, 
hogy mi az eredménye a rengeteg munkámnak, és ha ez tet-
szik is, hát akkor azt hiszem nem kell megmagyaráznom az 
érzést!

A pályafutásod során, melyek azok a mérföldkövek ami-
ket kiemelnél?

Nagyon sok ilyen volt, de egy párat biztos ki tudok emel-
ni. Az első ilyen, mikor elkezdtem a saját zenémmel kül-
földre  járni fellépni. Az egy csodás időszak volt. A máso-
dik mikor a Péterfy Bori zenekarába bekerültem. Rengeteg 
koncert, olyan fesztivál színpadok, amikről gyerekként csak 
álmodtam.

És a mostani, ami még elég közel volt, természetesen a 
Bent a neved sikere.

Az elmúlt 10 év sikerei és nehézségei tükrében milyen rö-
vid és hosszú távú célokat tűztél ki magad elé?

Őszinte leszek, most a pop vonal egy kicsit elfáradt ben-
nem. Indítottam   egy  új alteregót  a Milk & Money pro-
jektet, ahol tökéletesen ki tudom élni kompromisszumok 

nélkül a zenei vágyaimat, ez inkább a klub zenék irányába 
megy de persze aki ismer tudja, sokat nem tudok nyugod-
tan ülni, ezért SuperStereo énemmel is készülnek már az 
új dalok. 

Ezekben  szeretnék többet mutatni magamból, jobban be-
leállni a dalokba, a vendég  énekeseket is egy refrén erejéig 
meghívni, a többi részt én énekelem-rapelem. Erre azért 
szeretnék rágyúrni, és csak akkor kiadni, ha azok 100%-
osak. Hosszútávon pedig a folyamatos fellépések a cél.

Minél több fele elvinni a dalaimat, és csinálni egy jó bulit, 
ahol mindenki jól érzi magát, és végre a SuperStereo mint 
brand teljesen csak az én arcomhoz kötődjön.

Üzenet a végére a zenei ipart választó pályakezdő
fi ataloknak!

Ebben az iparban nincs recept. Én nagyon röviden annyit 
tudnék tanácsolni, hogy kitartóan csinálja, akkor is, ha a 
sikerek nem olyan gyorsan jönnek, ha zeneszerzésről van 
szó, akkor meg pró-bálja megtalálni magát, és nem másol-
jon, mert az hosszabb távon sokkal kifi zetődőbb, mind a 
szakma, mind a közönség részéről, ja, és soha ne töröljön ki 
egy dalát se! Nekem a bent a neved hat évig állt a gépemen 
mire befejeztem, kiadtam és ez lett belőle!

Képek - Szerző: Ambruzs-Szabó József
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SZILVÁSGOMBÓC - MONOLÓG
Ma arra gondoltam, hogy szilvás gombóc. Nem azokra 

a bolti, fagyasztott, kemény golyóbisokra, hanem, amit 
még kislány koromban Mamócával és Bátyóval együtt, 
főtt krumpliból. Amit tésztává gyúrt össze Mamóca 
szorgos keze, majd a nyújtódeszkán gondosan kilapí-
tott, és szabályos négyszögekbe vágott. Aminek a köze-
pébe egy-egy fél szilvát rakott. Mi csak a nudlit, „Még 
kicsik vagytok!” Ő összecsípte a szemközti sarkakat és 
szabályos labdát formázott belőlük, de jó is lenne velük 
labdázni, de azért fi nom az a gombóc is, de nagyon! Mi 
csak a nudlit, „Még kicsik vagytok!” És ha azt hiszed, 
hogy nem lehet elrontani a nudlit, mert, hogy azt olyan 
egyszerű, hát tévedés, mert el lehetett, hol túl hosszú 
és vékony lett, hol meg dundi és rövid, vagy kerek. Ő a 
gombócokat mindig, mi meg a nudlikat, „Lisztezd be a 
kezedet és a tenyeredet jól, úgy nem tapad!” Aztán végül 
nekünk is szabadott, egy-egy gombócot, mikor már na-
gyobbak és ügyesebbek. Megmutatta, hogyan csippent-
sem össze kicsiny ujjaimmal a két szemközti sarkot és 
formáljak belőle szép kerek lasztit úgy, hogy azért a szil-

va se potyogjon ki belőle. Majd lábast vett elő, olyan ma-
gas falút! És rotyogott benne a forró víz, „Vigyázzatok, 
ne gyertek közelebb!” És szépen sorjában beletette őket, 
és úszni tanultak a szilvás gombóc és nudligyerekek. 
Főtt krumpliból, mit ő maga készített. És búvárkodtak 
mélyen lent a lábas alján, majd győzött felettük az éhes 
akarat, megfőttek bizony mind szép sorban, és a lábas 
tetején sorakoztak a megmentőjükre, a szűrőre várva. 
Közben zsemlemorzsát pirított, disznózsíron aranybar-
nára és ropogósra. Ebbe dobálta bele a megfőtt ”játéko-
sokat”. Majd az asztalra kerültek mind és megettük őket 
bizony egytől egyig. És fi nom volt az az ebéd, sőt isteni! 
Mert együtt! És porcukorba mártogattuk őket, mert juj, 
azért savanyú volt az a szilva, és kifolyt a leve, ha ket-
tévágtuk a gombócokat. A nudlik meg olyan viccesek 
voltak, és mind-mind más és más alakú, és nevettünk 
rajtuk együtt, sokat. És játszottunk is velük, amikor apu-
ci nem látta, közben persze degeszre tömtük magunkat 
és boldogok voltunk.

Ma arra gondoltam, hogy szilvás gombóc!
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Botos Tamás és Végh Mónika lánya Kamilla Mónika,
Nagy Marió és Burai Enikő lánya Heléna,
Csák Bence és Bihari Natália fi a Bence,
Szűcs Gábor és Szilágyi Izabella fi a Gábor Levente,
Jambrik Zoltán és Holhós Anikó fi a Tamás.

Születések:

BIRKÓZÓ HÍREK
Megkezdtük az őszi versenyekre való felkészülést. Nyár 

végén, mint már hagyományt megőrzően, Dévaványán 
rendeztük meg a Békés megyei edző tábort. Az edző tábor 
jó hangulatban telt el, sok technikai és sok küzdő gyakorla-
tot végeztünk. A költségek enyhítésében ismét nagy segít-
ségünkre volt a Dévaványai Vadásztársaság, amit ezúton is 
köszönünk Illin József elnök úrnak. 

Területi diákolimpia Szarvas:
I. Chen Shiuan 63 kg

II. Kecse Roland 58 kg
II. Valach Viktor 46 kg

Így mindhárom versenyző tovább jutott az országos 
diákolimpiára.

Országos diákolimpia Püspökladány,
serdülő korcsoport:

III. Herda Attila 48 kg
III. Kovács Ádám 57 kg

Országos diákolimpia Püspökladány:
II. Chen Shiuan 63 kg

Nemzetközi meghívásos verseny Szerbia:
I. Kovács Ádám 57 kg

Kadett magyar bajnokság Tatabánya:
III. Tímár Zsolt 44 kg

Sajnos vagy örömteli tényállás, hogy az utóbbi egy két 
évben annyira megerősödött néhány főleg Pesti szakosztály, 
hogy nagyon sok munkával lehet felállni egy nagy verse-
nyen a dobogóra. Ismét csak sajnálatos, hogy ezt egyre ke-
vesebb vidéki szakosztály tudja elérni, az viszont örömteli 
tényállás, hogy van néhány olyan tanítványom, akik már 
nem „tudnak” kiesni bármilyen nagy versenyről legyen szó. 
Ehhez viszont rengeteg lemondás, akarat és győzni akarás 
kell, mind a tanítványaimnak mind jómagam részéről. Tole-
ranciát és az emberekkel való bánásmódról volt kitől tanul-
nom, amit ezúton is köszönök az elődömnek.

Örömteli hírként mondanám még el, hogy októberben 
Budapesten rendezik meg a birkózó világbajnokságot, 
amire külön buszt indítanak a szakosztályok részére, így a 
Dévaványai Birkózó Szakosztály is részt vesz a versenyen. 
Nem csak nézőként veszünk részt a versenyen, hanem a 
Magyar Birkózó Szövetség felkérésének örömmel teszünk 
eleget, a 10 napos versenyen tárgyalóképes angol nyelv-
tudással rendelkező személyt delegálunk - Kun Boglárka 
párom személyében - aki a világ birkózó nagyhatalmaival 
tartja a kontaktot a verseny ideje alatt.

Dévaványa, 2018. 10. 01.
Kovács Zsolt, a Dévaványai birkózó szakosztály vezetője

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!

Mindjárt milliárd...
Gergő és Nándi szeretnek számolni. -169, 170, 

171...-sorolta Gergő, mire Nándika izgatottan
felkiáltott: -Alig várom már, hogy következzen a 
milliárd!

Ennek fényében, még azóta is számolnak, ha 
végül meg nem unták... :)

 
Számtalan számtan

Számon tartom
számon kérem

számtalanszor elmesélem.
Mit számít hogy nem számít?

Átszámítva beszámít.
Egyszer, ötször, százszor
több mint valahányszor.
Elszámolok akármeddig

azt is számba veszem
hogy az álom bárányokat

számoltat majd velem.

GGYM
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Eladó!
1 db gyerek rekamié, 1 db ágyneműtartó, 

10 db 15 l-es bekötött üveg.

Telefon: 06-70/775-6211

Füstölést vállalok.
Telefon: 06-30/789-6507

RÉGEBBI TÍPUSÚ, DE SZÉP ÁLLAPOTBAN 
LÉVŐ, 0-6 ÉVES KORIG HASZNÁLHATÓ

KOMBI KISÁGY (PELENKÁZÓVAL) ELADÓ!
TELEFON: 06/30-511-69-72.

SAKK
LOVASS IMRE EMLÉKVERSENY, LAJOSMIZSE

Végeredmény:
1. Grimm György 4,5
2. Kakuk Sándor 4,5
3. Katona Ferenc 4
4. Ifj . Reményi Lajos 4
5. Marton Attila 4
6. Fekete Albert 3,5
56 induló, 5 forduló

XXVIII. ZEMPLÉN KUPA, SZERENCS
Végeredmény: 

1. Bérczes Csaba 6
2. Gál József 5,5
3. Pribelszky Bence 5
4. Tóth Tamás 5
5. Fekete Albert 4,5
6. Papp Levente 4,5
28 induló, 7 forduló

Snell verseny:
11. Szász János 6
15. Fekete Albert 5,5
34. Fekete Ágnes 4,5
58 induló, 9 forduló

RAPID VERSENY, KISÚJSZÁLLÁS
Végeredmény: 

1. Cozma Callini Adrian /Kisújszállás/ 6
2. Fekete Albert /Dévaványa/ 5,5
3. Balogh Dávid /Kisújszállás/ 4,5
4. Egyed Zsolt /Karcag/ 4,5
5. Deák Lajos /Túrkeve/ 4,5
6. Fekete Ágnes /Dévaványa/ 4,5

18. Rácz Imre /Dévaványa/ 2,5
22 induló, 7 forduló

BÜKKÖS ÁKOS EMLÉKVERSENY, KALOCSA
Végeredmény:

1. Fekete Albert 4,5
2. Molnár Krisztián 4
3. Tancsa Tamás 4
4. Papp Bence 3,5
5. Ferenczi Béla István 3
6. Szabó Balázs 3
14 induló, 5 forduló

13. SÁRÉT KUPA, TETÉTLEN
Az A csoportban 33 játékos indult. Az első számú kiemeltként 

sikerült megnyernem a versenyt. A B csoportban Balogh Eszter a 
hatodik helyen végzett.

A csoport végeredmény:
1. Fekete Albert /Dévaványa/ 5,5
2. Donka Péter /Huszár Gál DSE/ 5,5
3. Szilágyi Norbert /Debreceni Sakkiskola/ 5 
4. Kovács Attila István /Nagyrábé/ 5
5. Hódosi Attila /Románia/ 5
6. Samu Sorin Mihai /Románia/ 4,5
7. forduló

A B csoport végeredmény:
1. Nyíri Antal /Hajdúböszörményi SE/ 7,5
2. Kurucz János /Karcagi SE/ 7
3. Debreczeni Csaba /Hajdúböszörményi SE/ 6,5
4. Szabó Lajos /Nagyrábé/ 6
5. Németh Márk /Debreczeni Sakkiskola/ 5,5
6. Balogh Eszter /Dévaványa/ 5
20. Balogh Bori /Dévaványa/ 2,5
9. forduló, 22 induló

Fekete Albert

- 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. A SZEGHALMI RENDELŐ INTÉZET

TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT A TÜDŐSZŰRÉS
 SZEGHALMON BELÁTHATATLAN IDEIG SZÜNETEL. 

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

TÜDŐSZŰRÉS
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2018. szeptember 5. szerda: 17:00
Békés megyei kupa mérkőzés 2. forduló!

Köröstarcsa KSK - Dévaványai SE 1 - 1  (1 - 0)
100 néző, játékvezető: Benyovszki Zoltán.
Dévaványai SE: 24 Szász D., - 4 Bányai R., 14 Furka Zs., 20 

Szabó P.,  5 Kovács B.,  - 6 Szabó E. (17 Papp K. 46’), - 7 Kovács 
F. (11 Papp D. 59’), 21 Panyik F., 10 Marton L., 19 Barna T. (13 
Szalai B. 59’),  - 16 Gubucz V.,  Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Farkas Gy. 37’ (11-es ből), ill:  Marton L. 89’ (11-es ből).
Jók: Kovács B.

2018. szeptember 8. szombat: 16:30.
 BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!   

Békéscsabai MÁV SE - Dévaványai SE  1 - 2 (1 - 0)
100 néző, játékvezető: Fűri Imre.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 4 Bányai R., 14 Furka Zs., 

20 Szabó Péter.,  5 Kovács B. (13 Szalai B. 82’), - 8 Adamecz 
I., - 6 Szabó E. (11 Papp D. 57’), 7 Kovács F., 10 Marton L., 19 
Barna T. (16 Gubucz V. 63’), - 17 Papp V. Csere: 15 Kovács Gy. 
Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Szantó P. 2’, ill:  Bányai R. 51’, Kovács F. 77’ (11-es ből).
Jók: Furka Zs., Szabó P., Kovács F., Kovács B., Adamecz I.
Kovács Gyula: Az első félidőben még nem tudtuk játé-

kunkat ráerőltetni a hazai csapatra, de a másodikban föléjük 
nőttünk, és megérdemelten nyertünk. 

 2018. szeptember 15. szombat:16:00
Bajnoki  labdarúgó mérkőzés!

Békésszentandrási HMSE - Dévaványai SE  1 - 2 (0 - 1)
200 néző, játékvezető: György Balázs.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 4 Bányai R., 14 Furka 

Zs., 20 Szabó P., 5 Kovács B. (16 Gubucz V. 75’),  - 8 Adamecz 
I., - 19 Barna T. (6 Szabó E. 58’), 9 Kéki Cs. (21 Panyik F. 65’), 
7 Kovács F., 10 Marton L., - 17 Papp V., Cserék: 11 Papp K., 15 
Kovács Gy. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők:  Sajben 85’, ill: Barna T. 23’, Szabó P. 87’.
Jók: Bódai N., Tasi N., Uhljár Sz., Kiss M., ill: Kovács B., 

Furka Zs., Bányai R., Szabó P., Marton L.
Kovács Gyula: Ma nem játszottunk jól, rengeteg hibát vé-

tettünk, ebben javulnunk kell, de lényeg a három pont. Rész-
vétünket nyilvánítjuk Varga László családjának és a Hunyadi 
MSE-nek.  

  2018. szeptember 23. vasárnap: 16:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Sarkadi Kinizsi LE  4 - 0  (3 - 0)
140 néző, játékvezető: Zahorán János.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 4 Bányai R., 14 Furka 

Zs., 20 Szabó P. (10 Papp K. 46’), 5 Kovács B. (11 Papp D. 55’),  
- 8 Adamecz I., - 19 Barna T. (21 Panyik F. 62’), 6 Szabó E.,  
7 Kovács F., 16 Gubucz V., - 17 Papp V. (15 Kovács Gy. 83’),  
Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Kovács F. 16’ (11-es ből), Papp V. 21’, Gubucz 
V. 39’, Papp K. 59’.

Jók: Az egész csapat, ill: Petrás I., Kozma E., Petri B., Rácz Zs.
Adamecz István a Dévaványai SE csapatkapitánya: 

Az első félidőben jó felfogással és közönség szórakoztatóan 
játszottunk ami gólokban is megmutatkozott. A második já-
tékrészben a biztos vezetés tudatában már nem ugyan azon a 
hőfokon égtünk, de ennek ellenére megérdemelten győztünk 
a fi atal, lelkes, sportszerű vendégek ellen.

2018. szeptember 29. szombat: 16:00
Bajnoki  labdarúgó mérkőzés!

Mezőmegyer SE - Dévaványai SE  0 - 3 (0 - 0)
 60 néző, játékvezető: Telek András.
Dévaványai SE: 24 Vastagh Zs. (22 Szász D. 77’), - 4 Bá-

nyai R., 14 Furka Zs., 20 Szabó P., 6 Szabó E., - 8 Adamecz I., 
- 19 Barna T., 7 Kovács F., 9 Kéki Cs., 16 Gubucz V. (21 Panyik 
F. 46’), - 17 Papp V., Játékos edző: Kovács Gyula.

Góllövők: Kéki Cs 56’, 63’, Szabó P 86’.
Jók: Hajdú P., Litauszki Á.,  ill:  Szabó P., Furka Zs., Bányai 

R., Adamecz I., Kéki Cs.
Kovács Gyula: Kiszenvedtük.  

DÉVAVÁNYAI SE II.
2018. szeptember 8. szombat: 16:30

Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Gerlai SE - Dévaványai SE II. 0 - 2  (0 - 1)
50 néző, játékvezető: Szigeti Gábor.
Dévaványai SE II: 1 Sági B., - 2 Takács F. (9 Feke B. 59’)11 

Pálfi  J., 4 Szitás L., 3 Kálai B., 5 Pap Á., - 19 Nyíri A., 6 Berecz-
ki Á. (14 Tagai A. 73’), 10 Diós K., - 8 Juhász P., 7 Papp K., 
Játékosedző: Tagai Attila.

Góllövők: Juhász P. 5’, Pálfi  J. 51’ (11-es ből).
Jók: Takács F., Juhász P., Papp K., Diós K. Nyíri A.
Tagai Attila: Nagyot küzdöttünk a pályával, de a győzel-

münk nem forgott veszélyben ami megérdemelt volt.

2018. szeptember 15. szombat: 16:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE II. - Kötegyáni FC  5 - 1 (3 - 0)
100 néző, játékvezető: Kis Pál.
 Dévaványai SE II:  1 Sági B. (96 Hegedűs Zs. 81’), - 21 Zsi-

la P., 2 Takács F., 3 Kálai B. (15 Papp D. 46’), 11 Pálfi  J. (9 Feke  
B. 48’), 5 Nagy Z., - 19 Nyíri A., 6 Bereczki Á. (13 Kovács Zs 
76’), 10 Diós K., 16 Juhász P., - 8 Nyíri J. (16 Pesztránszki F. 
65’), Megbízott edző: Molnár József.

 Góllövők: Juhász P. 19’, 57’, Nyiri J. 53’, 60’, Papp D. 70’, 
ill: Borsi P. 86’.

Jók:  Juhász P., Zsila P., Diós K., Sági B., ill: Kovács Z., Far-
kas K., Borsi P.

Molnár József: Kicsit kapkodó játékkal kezdtük a mérkő-
zést de ahogy gördülékenyebbé vált a támadójátékunk nem 
maradtak el a gólok sem. A sportszerű vendég csapatnak jó 
pihenést kívánok!

2018. szeptember 22. szombat: 16:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Köröstarcsa KSK - Dévaványai SE II.  2 - 0  (1 - 0)
120 néző, játékvezető: Fűri Imre.
Dévaványai SE II:  1 Szász D., - 13 Szalai B., 2 Takács F. (5 

Nagy Z. 69’), 3 Kálai B., 15 Pap Á., 18 Ungi A. (8 Kató B. 60’), 
- 19 Nyíri A. (4 Szitás L. 69’), 6 Bereczki Á. (9 Feke B. 73’), 7 
Juhász P. (21 Zsila P. 73’), - 10 Papp K., 11 Papp D., Cserék: 14 
Tagai A., 96 Hegedűs Zs., Játékos edző: Tagai Attila.

Góllövők: Kántor M. 15’, Agárdi L. 85’.
Jók: Kántor M., Zsiga N., Pályi I., Farkas Gy., Mészáros S.,  

ill: Takács F., Pap Á., Bereczki Á., Papp K. 
Tagai Attila: Az agilisabb hazai csapat megérdemelten 

tartotta itthon a három pontot. Az ilyen mérkőzések adnak 
nagyon sok rutint a fi ataljainknak, ami a jövőben már pozitív 
eredménnyel fog párosulni.

2018. szeptember 29. szombat: 16:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Zsadányi KSE - Dévaványai SE II.  2 - 3
  50 néző, játékvezető: Pusztai Zoltán.
Dévaványai SE II:  1 Sági B., - 13 Szalai B., 5 Nagy Z., 3 

Kálai B.,  21 Zsila P. (4 Szitás L. 69’),- 19 Nyíri A., 8 Nyíri J. 
(Hegedűs Zs. 83’), 6  Juhász P., 10 Diós K., 7 Papp K. (14 Tagai 
A. 83’), Papp D. (9 Feke B. 57’), Játékos edző: Tagai Attila.

Góllövők: Komódi P. 16’, Szűcs J. 88, ill: Papp K. 37’, Juhász 
P. 42, 62’.

IFI: (U19)

2018. szeptember 9. vasárnap: 11:00 Bajnoki mérkőzés! 
Berényi Gyermek FC (U19) - Dévaványai SE (U19)

 0 - 2  (0 - 0)
30 néző, játékvezető: György Balázs.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 9 Feke B. (18 Nagy A 

.54’), 4 Meidinger J., 3 Pap Á., 6 Kovács B., - 15 Nagy Z. (16 
Stranszki Zs. 65’),  8 Szabó E., 19 Kató B. (5 Katona I. 82’), - 11 
Papp D. (13 Diós B. 76’), 10 Papp K. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Szabó E. 60’ (11-es ből), Juhász P. 81’ (11-es ből).
Jók: Kovács B., Szabó E., Juhász P., Papp K.

2018. szeptember 16. vasárnap: 15:30 Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) - Nagyszénás SE (U19) 11 - 0 (5 - 0) 

70 néző, játékvezető: Steigler Ádám.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B. (12 Végh T. 79’), - 9 Feke 

B. (16 Stranszki Zs. 46’), 4 Meidinger J., 3 Pap Á. (15 Nagy Z. 
46’), 6 Kovács B., - 17 Horváth B. (13 Diós B. 52’),  8 Szabó 
E., 19 Kató B., 7 Juhász P. (18 Nagy A. 57’), - 11 Papp D. (5 
Katona I. 67’), 10 Papp K., Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Juhász P. 10’, 32’, Papp D. 35’, Kató B. 40’, 65’, 
Papp K. 43’, 70’, 78’, Szabó E. 46’ 90’, Nagy Z. 72’.

Jók: Az egész csapat.

2018. szeptember 30. vasárnap: 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Békéscsabai MÁV SE (U19) - Dévaványai SE (U19)  0 - 1  (0 - 0) 
30 néző, játékvezető: Zacsok Imre.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 9 Feke B. (16 Stranszki 

Zs. 57’), 4 Meidinger J., 3 Pap Á., 6 Kovács B., - 19 Kató B. 
(5 Katona I. 82’), 17 Horváth B. (13 Diós B. 71’), 8 Szabó E., 
7 Juhász P., - 11 Papp D.,10 Papp K. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Szabó E. 78’.

SERDÜLŐ: (U19)

2018. szeptember 14. péntek: 16:30 Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE (U16)  - Vésztői SE (U16)  7 - 5 (3 - 2)
50 néző, játékvezető: Bakos József.
Góllövők: Hraskó D., Katona I., Hraskó D., Katona I., Feke 

B., Ignácz T., Hraskó D.

2018. szeptember 21. péntek: 16:00 Bajnoki mérkőzés!
Békési FC (U16) - Dévaványai SE (U16)  3 - 2  (1 - 1)
60 néző, játékvezető: Ollé Péter.
Góllövők: Reszelő T. 31’, Malatyinszki D. 50’, Horváth A. 

68’, ill: Hraskó D. 26’, 85’ (másodikat 11-es ből).

2018. szeptember 28. péntek: 16:00 Bajnoki  mérkőzés!  
Dévaványai SE (U16) - Békéscsabai MÁV SE (U16)  10 - 1 (5 - 0)   

40 néző, játékvezető: Korbély Péter Szabolcs.
Góllövők: Feke B. 10’, Ignácz T. 28’, 33’, 45’, Hraskó D. 30’, 

47’, 69’, Feke T. 46’, 50’, Kató E. 58’,  ill: Barta F. 54’.
Jók: Hraskó D., Ignácz T., Szarka Sz.

FELNŐTT CSAPAT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI:
2018. OKTÓBER 14. vasárnap: 15:00

MEZŐBERÉNYI LE - DÉVAVÁNYAI SE 
2018. OKTÓBER 20. szombat: 14:30

DÉVAVÁNYAI SE – BUCSA SE
2018. OKTÓBER 27. szombat: 14:30

DÉVAVÁNYAI SE – DOBOZI SE
2018. NOVEMBER 3. szombat: 13:30

OKÁNY KSK - DÉVAVÁNYAI SE 
2018. NOVEMBER 11. vasárnap: 13:30

DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSI FC

DÉVAVÁNYAI SE II. BAJNOKI MÉRKLŐZÉSEI:
2018. OKTÓBER 21.vasárnap: 14:30

DÉVAVÁNYAI SE II – CSABAI AK
2018. OKTÓBER 27. szombat: 12:00

DÉVAVÁNYAI SE – KAMUTI SK
2018. NOVEMBER 4. vasárnap: 13:30
MÉHKERÉKI SE - DÉVAVÁNYAI SE 

2018. NOVEMBER 11. vasárnap: 11:00
DÉVAVÁNYAI SE – GERLAI SE

IFI (U19) BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI:
2018. OKTÓBER 20. szombat: 10:00

BÉKÉSCSABAI JAMINA SE -DÉVAVÁNYAI SE 
2018. OKTÓBER 28. vasárnap: 13:30

DÉVAVÁNYAI SE – GYOMAENDRŐDI FC
2018. OKTÓBER 31. szerda: 10:00

KÖRÖSLADÁNYI MSK - DÉVAVÁNYAI SE (KUPA)
2018. NOVEMBER 3. szombat: 10:00

MEZŐHEGYESI SE - DÉVAVÁNYAI SE 

SERDÜLŐ (U16) BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI:
2018. OKTÓBER 19. péntek: 14:30

DÉVAVÁNYAI SE – SARKADI KINIZSI LE
2018. OKTÓBER 26. péntek: 14:30

KONDOROSI TE - DÉVAVÁNYAI SE 
2018. NOVEMBER 2. péntek: 13:30

DÉVAVÁNYAI SE – GYOMAENDRŐDI FC

LABDARÚGÁS
Hely Csapat GY D V Gólk. Pont

1. Dévaványai SE 7 0 1 25-4 21
2. Okány KSK 5 0 3 19-11 15

3. Csabacsűdi 
GYLSE 4 3 1 22-8 15

Hely Csapat GY D V Gólk. Pont
1. Dévaványai SE II. 5 0 1 13-2 15
2. Kardos-Örménykút KSK 4 1 0 12-5 13
3. Köröstarcsa KSK 4 0 1 32-5 12

Hely Csapat GY D V Gólk. Pont
1. Szarvasi FC 5 0 0 22-6 15
2. Dévaványai SE 4 0 0 20-3 12
3. Békéscsabai Jamina SE 4 0 2 19-7 12

Hely Csapat GY D V Gólk. Pont
1. Berényi Gyermek FC 3 1 0 34-4 10
2. Dévaványai SE 3 0 1 26-10 9
3. Békési FC 2 2 1 13-18 8
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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

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Schwarcz Bertalan halálának 2. évfordulójára.

Szerető családja

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

                                              

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. október 19. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk az öt évvel ezelőtt elhunyt
szerettünkre, Szilasi Józsefné szül. Papp Ibolyára.

Szerettei

„A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; 
de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”

(1Jn 2,17)

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
id. Földi Dezső halálának 1. évfordulójára 

Szerető felesége és családja

„Váratlan percben életed véget ért, 
mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.

Az élet csendben megy tovább,
 fájó emléked elkísér egy életen át.”

•

Köszönetnyilvánítás
„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, 
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, kik Özv. Simon Lajosné 
Keszler Anna temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek. 

A gyászoló család



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. október 25., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a 2018. október 25-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 9.
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!

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

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

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

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

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

KOLBÁSZHÚSRA (70-30%)
MEGRENDELÉST FELVESZÜNK! 

FÜSTÖLÉST VÁLLALUNK!

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






