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A testületi ülésen történt…

A képviselő-testület ülését 2014. október 30. napján tartotta.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és a

polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról
szóló jelentések elfogadását követően első napirendi pontként
tárgyalta a napközi konyha működtetéséről, a vállalkozásba
átadott önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatairól
készült beszámolót. A helyi közétkeztetési feladatok ellátására
1996. évben alakult meg a Váradi Étkeztetési Bt., mely nap-
jainkban is ellátja ezen feladatot, továbbá az egyéb igényeket -
civil szervezetek, családok, városi szintű rendezvények - is
maximálisan kielégíti. A cég dolgozóinak létszáma 15 fő,
mellyel biztosított a jelenleg közel 1000 főre történő főzés. A
napközi konyha a raktározási lehetőségeit kihasználta a 2014-
es évben is. 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletet többek
között meghatározza az ellátás során biztosítandó étkezéssel
kapcsolatos követelményeket, a naponta biztosítandó élelmi-
szereket, élelmiszercsoportokat, mely módosítások radikálisan
felülírják a gyümölcs és zöldség szerepét. Az eddigi kiegészítő
szerepéhez képest a napi étkezésben fő mennyiségi több-
ségében fordul elő. A rendelet bevezetése kényszeríti az
üzemeltetőket, hogy már az alapanyagoknál változtassanak,
ezáltal változnak az ételek összetétele, valamint technológiai
elkészítésük is. Az ételkészítési technológiánál még nagyobb
hangsúlyt kell adni a párolással, gőzben sütött, készített
ételeknek. Az ételkészítési technológia követelményeihez kap-
csolódó háttért, gépek, berendezések felmérése folyamatban
van. A fejlesztés szükséges lenne a napközi konyhához tartozó
közterületen is. Gyephézagos térburkolat kialakításával további
parkolóhelyek létesülhetnének. Az élelmiszerekben lévő transz-
zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-
zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és
hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transzzsírsav be-
vitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló
71/2013.(XI.20.) EMMI rendeletnek megfelelően került ebben
az évben is az alapanyag beszerzésre, a 2014-es évben végre
hajtott Nébih ellenőrzés során megfeleltünk az élelmiszerekben
lévő transzzsírsavak megengedhető jogszabály szerint előírt
mértékének. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a
beszámolót.

A képviselő-testület második napirendi pontként tárgyalta a
2014. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót,
valamint a 2015. évi költségvetés előzetes koncepcióját. A

2014. évre szóló munkaterv elfogadásakor a jogszabály
kötelező jelleggel írta elő a költségvetés ¾ éves teljesítésről
szóló tájékoztató és a koncepció elkészítését, melyet egy
időközbeni jogszabály módosítás hatályon kívül helyezett.

Pénzügyi-gazdálkodási szempontból továbbra is indokolt
annak bemutatása, hogy a tervezett előirányzat teljesítése
hogyan áll, van-e túl- vagy alulteljesítés, és ha igen, azt mi in-
dokolta. Ezek ismeretében készülhet a következő év megalapo-
zottsága is.  Az előterjesztés tartalmazza a bevételek és a
kiadások eredeti és módosított előirányzatait és teljesítési
adatait önkormányzati és intézményenkénti lebontásban. Ez
alapján a költségvetés ¾ éves állapot szerinti teljesített bevétele
1.531.693 e Ft, míg a teljesített kiadása 947.780 e Ft. A
képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolókat.

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési koncepcióra
vonatkozó jövőbeni irányokat megtárgyalta, és jóváhagyólag
elfogadta.

A képviselő-testület harmadik napirendi pontként a 2015.
évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elkészítését jelen ülésen
nem tárgyalta. A költségvetési szervek belső kontrollrend-
szeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkor-
mányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-
testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a következő ren-
des ülésen történő megtárgyalásával.

A képviselő-testület az ülés további részében megtárgyalta
az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek
esetleges módosítását, és nem kíván új adónemet bevezetni,
adónemenkénti emelést sem hajt végre, illetve a magánszemé-
lyek kommunális adója tekintetében megvizsgálja egy 30%-os
csökkentés költségvetési hatását. Ezt követően a képviselő-
testület döntött, hogy nem kívánja felmondani a könyvvizsgálói
feladatok ellátására kötött megbízási szerződést, valamint a tu-
lajdonát képező 725 hrsz, 726 hrsz ingatlanok értékesítése te-
kintetében pályázati felhívás közzétételéről, illetve
véleményezte az általános iskolai körzethatárok kialakítását.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2014. november 27.
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a
következők:
1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű
javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása.
2. A 2015. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása
3. Tájékoztató az önkormányzat által támogatott dévaványai
civil szervezetek tevékenységéről. 
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Alakuló ülés

A képviselő-testület alakuló ülését 2014. október 20.
napján tartotta.

Az alakuló ülésen elsőként dr. Hegedűs István, a Helyi
Választási Bizottság elnöke tájékoztatást adott a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármester megválasztásáról.
Ennek során elmondta, hogy Dévaványán a választás
törvényes és eredményes volt, a település 6466 választópol-
gárából 2887 fő ment el szavazni, ami 44,6 %-os megjelenési
arányt jelent. A négy polgármesterjelölt közül Valánszki
Róbert kapta a legtöbb, 1778 érvényes szavazatot, így ő lett
a megválasztott polgármester. A 24 képviselő jelölt közül a
település nagyságát figyelembe véve 8 képviselő került
megválasztásra (sorrendben: Nyuzó Marietta, Novák Imre,
dr. Ágoston Sándor, Mile Lajos, Földi Imre, Kiss Károly,
Kanó József, Németi József), ennek megfelelően a legtöbb
szavazattal bekerült képviselő 1.277 szavazatot kapott, míg

a legkisebb szavazatszám, amellyel még bekerülhettek a
testületbe 754 érvényes szavazatot jelent.

Ezt követően a képviselők eskütételére, az eskü ok-
mányok aláírására, a polgármester eskütételére és eskü ok-
mányának aláírására került sor, majd a polgármester röviden
ismertette programját. A Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítását követően titkos szavazással megválasztásra
kerültek az alpolgármesterek, Mile Lajos és Kiss Károly
személyében, majd megválasztásuk után eskütételre és az
eskü okmányok aláírására került sor. Az ülés további részében
megállapították a polgármester illetményét és költségtérítését,
az alpolgármesterek tiszteletdíját, költségtérítését, megválasz-
tották az önkormányzati bizottsági tagokat, a bizottságok nem
képviselő tagjainak eskütételére, az eskü okmányok aláírására
került sor, majd megalkották az önkormányzati képviselők és
a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendeletet. 
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Alapító okirat
DÉVAVÁNYAI REFORMÁTUS ELEMI ISKOLAI

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 
/ 14/2014. és 16/2014. Presbiteri határozat alapján/

Az alapítvány alapítója: A Dévaványai Református Egyházközség
Presbitériumának elnöksége. 
Az alapító címe, székhelye: 5510 Dévaványa, Bem út 3.
1./ Az alapítvány neve: Dévaványai Református Elemi Iskolai
Alapítvány
2./ Az alapítvány székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 2. sz.
3./ Az alapítvány célja: A Dévaványai Református Egyházközség
iskolája részére anyagi, erkölcsi és társadalmi segítségnyújtás.
4./ Az alapítvány tevékenysége: Nevelés és oktatás, képességfej-
lesztés, ismeretterjesztés, kulturális és művelődési tevékenység.
8./ Az alapítványnak felajánlható: készpénz, ingó vagyon, va-
gyoni értékű jog, külföldi fizető eszköz.
9./ Az alapítvány gazdálkodása: Az alapítvány az alapítványi cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. Az
alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel. 
10./ Az alapítvány vagyonát a választott kuratórium kezeli. 
11./ Kuratórium tagok: Elnök: Pappné Szenczi Magdolna; Tag:
Feke Tibor, Szabó Aranka
12./ Az alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke, ill. a megbízott
kuratóriumi tag látja el. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés
joga, az utalványozás joga a Kuratórium elnökét illeti meg. A va-
gyonfelhasználásról kizárólag a Kuratórium, mint testület dönthet.
A Kuratórium a testületi ülésen dönt az alábbiakról: Beszámoló és
közhasznúsági melléklet, az éves költségvetés elfogadásáról, a

kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység
folytatásáról, az alapítvány vagyonának az egyes célkitűzésekre
fordítható mértékéről és felhasználásának módjáról, a felajánlások
elfogadásáról. A Kuratórium beszámol a presbitériumnak az
alapítvány helyzetéről évente. 
13./ A Kuratórium működése: A kuratórium üléseit legalább
évente tartja. 
14./ Az alapítvány nyilvánossága:Az alapítvány működésével kap-
csolatosan keletkezett iratokba a betekintési jog a Szügyi Dániel Re-
formátus Általános Iskola gazdasági irodájában, Dévaványa,
Vörösmarty u. 2. szám alatt biztosított. Az alapítvány szolgáltatásai
igénybevételi módjának nyilvánossága a helyi sajtó útján biztosított.
15./ Az alapítvány működésének ellenőrzése: A vagyonfel-
használást az alapító az alapítvány Kuratóriumának legalább évi
egyszeri beszámoltatásával közvetlenül is ellenőrzi. 
16./ Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyona az
egyházközség költségvetésébe kerül, és annak felhasználásáról az
egyházközség presbitériuma dönt. 
17./ Záró rendelkezések: Jelen alapító okiratban nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatályos rendelkezései, és az egyesülési jogról, a közhasznúsági
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támo-
gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók,
annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben
határozhat. Jelen alapító okiratot a Dévaványai Református Egy-
házközség, mint a Dévaványai Református Elemi Iskolai
Alapítvány alapítója 16/2014 presbiteri határozatával jóváhagyta.
Dévaványa, 2014. 08.11.

Dr. Pallaghy Sándor                                             Béres János
egyházközségi gondnok                        ref.lelkész
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Bemutatjuk Hajdu Andreát, 
a Szügyi Dániel Református Általános Iskola 

lelkész igazgatóját
„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldo-
gok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek,
mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az
igazságra, mert ők megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok, mert
ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők
meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten
fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert
övék a mennyek országa.” //Máté evang. 5. fej./

Hajdu Andrea Debrecenben, 1968-ban született. Általános iskolai
tanulmányait szülővárosában végezte, majd ugyanott, a Református
Gimnáziumban érettségizett 1986-ban. 1986-1992 között a tiszafüredi
Református Egészségügyi Gyermekotthonban dolgozott szomatiku-
san és mentálisan sérült gyermekek és fiatalok között, közben a bu-
dapesti Tábita diakónusképző intézetben diakónus (egyházi szociális
munkás és ápoló), majd a debreceni Református Teológiai
Akadémián hitoktató képesítést szerzett. 1992-1997 között a Deb-
receni Református Hittudományi Egyetemen elvégezte a lelkész sza-
kot, majd a következő tanévben ösztöndíjasként a Texas Christian
University (keresztyén egyetem az USA Texas államában) hit-
tudományi karán, szaktudományos kutatással foglalkozott. 1998-tól,
mint lelkész és hitoktató tevékenykedett Biharkeresztesen, Körös-
nagyharsányban, majd Csorváson, ahol jelenleg is a református
gyülekezet lelkipásztora. 2004-ben kötött házasságot Hajdu Gáborral.
Férje a Békési Református Egyházközség segédlelkésze. Időközben
a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karán
református vallástanár-nevelőtanár képesítést nyert. A 2011/12-es
tanévtől, felkérésre, a békési Szegedi Kis István Református Gim-
názium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium hittan tanáraként is
tevékenykedik. A békési iskola igazgatójának kinevezésével tölti be
2014 szeptemberétől az iskola dévaványai tagintézményének, a Szü-
gyi Dániel Református Általános Iskolának intézményvezetői fela-
datkörét.
Hogy érzi magát Dévaványán?
Köszönöm szépen, nagyon jól.
Milyenek az első tapasztalatai, amelyeket az első két hónap alatt
szerzett?
Családias légkör, szeretetteljes, fegyelmezett pedagógus és tanulói
közösség várt. Az idejáró gyermekek szülei is érdeklődéssel,
együttműködően fogadtak. 
Úgy tudom, újraélesztette a családi istentiszteleteket. Hogyan fo-
gadta a dévaványai református közösség ez irányú
kezdeményezését?
A családi istentiszteletek olyan alkalmak a református gyülekezetben,
amikor az istentisztelet keretében tanulóink rövid műsort adnak, majd
szeretetvendégségen veszünk részt a gyülekezettel közösen. Ezeket
az alkalmakat nagyon fontosnak tartom. Tapasztalatom szerint mind
a gyülekezetre, mind az iskolai közösségre – gyermekekre, szülőkre
– életformáló hatással van, ezért törekszem azok folytatására. Ter-
veink szerint – hiszen a presbitérium is nagy örömmel fogadta a régi
hagyomány újraélesztését, a szervezésbe, a havonkénti vendéglátásba
felváltva vesz részt a gyülekezet és az iskola, és a szülők is szívesen
ajánlották fel segítségüket. Szívből örülök a két közösség
közeledésének. Fontosnak tartom az összetartozás erősítését –a külön-
böző nemzedékek találkozását. Anno – hiszen nemcsak húsz eszten-
deje van református iskola, még a XX. század első felében is
tevékenyen működött - idejárt a nagypapa, s most büszke arra, hogy
az unokája is idejár, s elmesélheti a gyerekeknek – köztük a saját
unokájának, dédunokájának –, milyen is volt annak idején a refor-
mátus iskolában, a református közösségben az élet. A ványai
történelmi múlt találkozik a ma élő ifjúság életével, mindennapjaival.
A családi istentiszteletek újrakezdése minden részvevő számára nagy
élmény volt. Az utóbbi szeretetvendégségen kiállítást és vásárt is
szerveztünk. Előtte rajzpályázatot hirdettünk, s a művészi alkotásokat

meg lehetett vásárolni. Pedagógusaink, a gyerekek lelkesen dolgoz-
tak, szerveztek – a visszajelzések szerint mindenki élményekben
gazdagodva térhetett haza. A vásárból befolyt 21.000.-Ft-tal az
iskolánk alapítványát támogattuk. Köszönjük az alkotóknak és a
vásárlóknak egyaránt. Az iskolai szakkört 30.000.-Ft-tal tudtuk tá-
mogatni, játékok, kézműves eszközök vásárlásával.
Mi a véleménye az iskolai és a városi közösség közötti kapcsola-
tokról?
Igyekszünk bekapcsolódni a város közösségi életébe,
lehetőségeinkhez mérten részt veszünk, illetve segítünk a ványai ren-
dezvényeken – ünnepségek, megemlékezések, intézményi prog-
ramok stb. alkalmával. Még most ismerkedem a településsel, annak
életével, de minden erőmmel azon vagyok, hogy minden jelentős in-
tézménnyel, szervezettel megőrizzük és továbbfejlesszük a jó kap-
csolatot. Ez ideig jártam a Borostyánkert Szociális Otthon Szivárvány
Lakóotthonában, felvettem a kapcsolatot a helyi gyermekotthonnal
– hiszen több gyermek is a mi iskolánkban végzi tanulmányait -, a
DÁMK igazgató asszonyával. Részt vettünk az október 6-án és ok-
tóber 23-án rendezett megemlékezéseken, és szándékunkban áll gye-
rekekkel, pedagógusokkal és szülőkkel összefogva, a város vezetése
által szervezett faültetési akcióban is tevékenyen részt venni.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a városban működő minden tanin-
tézménnyel szeretnék jó kapcsolatot kialakítani, hiszen minden
iskolának fontos – függetlenül a fenntartótól – a gyermekek élete és
a közösségi összetartás. Kicsinységünk tudatában keressük a kap-
csolódó pontokat a városi közösségekkel. Készséggel és örömmel
teszünk eleget a település igényeinek.
Milyen célokat fogalmazott meg magában, amikor elfogadta a
Szügyi Dániel Református Általános Iskola lelkészigazgató
beosztást?
Mint lelkész-igazgató, elsődleges célom az iskola továbbfejlesztése;
a működéshez és a fenntartáshoz szükséges legfontosabb feltételek,
az anyagi és technikai alapok biztosítása. Fontosnak tartom a fe-
gyelem megtartását, ezért megszerveztük a tanári mellett a diákü-
gyeletet. Tapasztalataim szerint a város közössége, a református és
más vallású családok ragaszkodnak az iskolánkhoz. Az idejárt és járó
gyermekek, szüleik rendelkeznek a kereszténység áldásaival. Nagyon
lelkes és felkészült pedagógus karunk van, akik a kötelező órákon
felül plusz órákat – korrepetálás, kézműves, játék- és sportfoglalkozá-
sokat tartanak. Tisztában vagyok vele, hogy az elmúlt években is
hatalmas erőfeszítéseket tettek a gyermekek fejlesztése érdekében, s
ezt a munkát ma is továbbfolytatják: szeretném kifejezni
tevékenységükért nagyrabecsülésemet és köszönetemet.
Milyen, Ön által fontosnak tartott gondolatot szeretne megosz-
tani a hírlap olvasóival?
Bibliai szellemben törekszünk a békességre– ezt mondhatom a
pedagógusaink nevében is –, és ennek betartásával szeretnénk részt
venni a város életében. Hiszem, hogy hatékony munkát végezni,
értékeket közvetíteni csak békességben lehet.

„Boldogok, akik békét teremtenek.”
/Máté evang. 5. fej. 9. vers/

Köszönöm a beszélgetést, munkájához sok erőt és örömöt kívánok!
MM 
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Köszöntő 
Dr. Pallaghy Sándor kitüntetése alkalmából

Nem mindennapi, különleges ünnepség zajlott 2014 au-
gusztusában a Szent István Egyetemen. Ősz hajú, idős em-
berekkel és családtagjaikkal népesült be az ünnepi díszterem,
ahol a sok évvel ezelőtt végzett egykori diákokat köszöntötték.
A kiváló szakembereknek egyetemi oklevelük megszer-
zésének 50. évfordulója alkalmából aranydiplomát, a 60. év-
fordulón gyémántdiplomát, a 70. évforduló alkalmából
rubindiplomát adtak. A kitüntettek között volt Dr. Pallaghy
Sándor állatorvos, a dévaványaiak által szeretett és tisztelt
Doktor Úr, Sanyi bácsi, aki 1944-ben, 70 évvel ezelőtt végezte
el az állatorvosi egyetemet, és egyedüliként az országban, ru-
bindiplomát kapott. Szívből gratulálok egyedi kitüntetéséhez,
s további jó egészséget, családja és barátai körében szeretet-
ben, békességben eltöltött éveket kívánok neki!

Gyermekkorom óta ismerem, tisztelem és szeretem, mert,
mint jószágtartó családnál, többször megfordult nálunk a Dok-
tor Úr. Eredményes gyógyító munkája mellett mindig volt
ideje leülni, beszélgetni, egyszerűen, érthetően elmagyarázni
a gyógyításhoz szükséges tudnivalókat. Tanácsokat adott, fel-
hívta a megelőzés fontosságára a figyelmet. Nagyra becsülöm
a benne rejlő szeretetet, jóságot, a tiszta emberséget, a gyó-
gyító tudományát, a segítőkészségét, a derűs mosolygását, a
szíve melegségét, a lelki gazdagságát, az egész emberi valóját.
A kitüntetés alkalmából beszélgettem Sanyi Bácsival – aki
kitűnő mesélő, elbeszélő – eseményekben és élményekben
bővelkedő életéről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Felsőmérán született,
Sárospatakon érettségizett, s innen került az állatorvosi
egyetemre. Ki és mi indította el erre a pályára? Meglepő
módon, a gyermekkorában csodált mesterséget folytató
Hidegh Béla hentes. Mivel vele sokat beszélgetett az álla-
tokról, ő volt, aki javasolta, hogy legyen állatorvos, tanulja ki
a szakmát. Így került az egyetemre, ahol kiválóan, szorgal-
masan tanult. Az oklevél megszerzése után a szülészeti
klinikára került, ahol magas fokú szaktudásáról és hivatássze-
retetéről tett tanúbizonyságot, így idős, tudós professzora
leendő utódját látta benne. Az élet azonban közbeszólt. A Sár-

rét vidékén lévő Dévaványán pestisjárvány pusztította a
jószágállományt, s a dévaványai jegyző – állatorvos
hiányában – az egyetemhez fordult segítségért. Ekkor – 1946
szeptemberében – került Dr. Pallaghy Sándor állatorvos a
hatalmas kiterjedésű tanyavilággal rendelkező Dévaványára.
Emberpróbáló idők következtek, de a Doktor Úr helytállt. A
felvidéki erdős hegyek után szokatlan volt a síkság, a végtelen
pusztaság, de a tanyasi emberek őszintesége, igyekezete, em-
bersége, becsületessége, a gyógyító munka eredményessége
megszerettette vele a tájat, az embereket. 1947-ben megháza-
sodott, s idehozta fiatal, szintén felvidéki feleségét, s később
mindenki által megismert, tisztelt és megszeretett doktorné
asszonyt, a művelt és kedves Piroska nénit. Példás családi
élete biztos háttérként szolgált orvosi munkájának, hivatásá-
nak gyakorlásában. Nagy szaktudása, megbízhatósága - ha
kellett, éjszaka is kiment a beteg állatot ellátni -, jósága,
türelme csakhamar kivívta az emberek bizalmát, tekintélye
lett. „Csak az látja helyesen a másikat, akiben szeretet van.”
Ez teljesen illik rá. Állatorvosi munkáját hivatásnak, szolgálat-
nak tartotta, s mint mondta: „A kötelességemet teljesítettem,
ezért nem jár jutalom.” Mindig eszében, szívében volt, s be-
tartotta a sárospataki gimnázium jelmondatát: „Soli Deo glo-
ria. (Egyedül az Istené a dicsőség.) Ez vezérelte egész
életében, ezért tudott lelki kincses ládájában annyi kincset
összegyűjteni, s másoknak önzetlenül adni. S mit üzen utó-
dainak? „A lelkiismeretesség, a tisztesség, az emberek és az
állatok szeretete, s legfőképpen a hit megtartása teszi teljessé
az életet.”

Tisztelt Doktor Úr! Kedves Sanyi bácsi! Oklevelében láttam:
1921. október 29-én született. Ezért a kitüntetése mellett sz-
eretettel köszöntöm 93. születésnapja alkalmából, Isten éltesse!
Kívánom, szellemi frissességét jó egészségben, boldogságban
őrizze meg! Legyen még nagyon sokáig közöttünk!

„Szeressétek az idős embereket,
Tiszteljétek a kort és az éveket.

Bölcs tudásuk, az élettapasztalat
Hasznára válhat a fiataloknak.”

Szeretettel írta le köszöntő sorait: Váradiné Diós Ilonka

Beszélgetés Dr. Pallaghy Sándorral, 
a rubindiplomás állatorvossal

A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara 2014. au-
gusztus 29-én tartott tanévnyitó ünnepségét dr. Sótonyi Péter
dékán nyitotta meg. Az ünnepségen jubileumi diplomákat adtak
át. A dékán úr, a generációk találkozásának jegyében nagyrabe-
csüléssel üdvözölte az 1939-ben végzett gránitokleveles kol-
légát, az 1944-ben végzett rubindiplomás dr. Pallaghy
Sándort-, az 1949-ben végzett vas-, az 1954-ben végzett
gyémánt- és az 1964-ben doktorált aranydiplomás állator-
vosokat. Köszöntőt mondott L. Simon László, a Miniszterelnök-
ség parlamenti államtitkára, aki beszédében gratulált a jubileumi
diplomásoknak. Kifejezte, hogy az egyetem az ünnepségen áta-
dott oklevelekkel elismeri a jubilálók munkáját, választott hi-
vatásukat és az alma mater iránt tanúsított hűségüket. Az ünnepi
rendezvényen köszöntőt mondott Zsigó Jenő, a Földművelésü-
gyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős ál-
lamtitkára is, valamint részvételével megtisztelte az eseményt
dr. Tőzsér János, a SZIE és dr. Szél Ágoston, a Semmelweis
Egyetem rektora.
Hogy tetszik lenni?
Most töltöttem be a 93 életévemet. A korral járnak egészségügyi
panaszok, de dolgozom, mozgok, tevékenykedek. Tehát:

köszönöm szépen, jól vagyok.
1944-ben szerezte meg a diplomáját. Hogyan értékeli 70 éves
– mert bár 1987-ben nyugdíjba ment, szívében mindig is hi-
vatásának élt - állatorvosi munkáját?
Az én pályám több részből tevődik össze. Az első időszakban
még tanultam, majd az egyetemen tanársegédként dolgoztam. A
másodikban, 1947-től már Dévaványa községi állatorvosaként
kellett nagyon nehéz körülmények között ellátni a település ál-
latait. Nemcsak nekem volt nehéz, hanem az állattartóknak is.
Abban az időben a község megélhetése az állattartással volt
egyenlő. Körülbelül 3000 fő megélhetéséről volt szó. Mint állat-
orvos is mindig azon voltam, hogy okosan, tudományosan,
ésszerűen gondoskodjunk az állatainkról: minél kevesebb em-
bernek kelljen elvándorolni, mert a lakosság megélhetését jelen-
tette az állattartás. 1947-ben 2200 ló, 2000-nél több volt a marha.
Később mindkét tsz-nek 2000-2000 marhája volt, és a lakosság
otthon is tartott állatokat (disznó, marha, juh stb.) Jól mondják,
hogy a jó állatorvosnak nagy a szerepe a település
gazdálkodásában. 40 évig dolgoztam a hivatásomban, s ma is
úgy látom, hogy kedvük kell, hogy legyen a településünkön
élőknek az állattartáshoz, csak a feltételek hiányoznak.
Mint betelepülőnek, bár mindenki úgy tekint Önre, mint tős-
gyökeres ványaira, mi a véleménye Dévaványáról, mint
településről? 
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Nekem elsősorban az állattartókkal volt kapcsolatom.
Büszkeséggel mondhatom, hogy bíztak bennem, és segítettem
legjobb tudásom szerint. Tapasztalatom szerint, az állattartók
egymáson is segítettek, jó kapcsolat volt közöttük és közöt-
tünk, amelynek akkor is és most is a megértés és kölcsönönös
bizalom az alapja.
Mi a véleménye a fiatalokról?
Időben ezt is kétfelé kell venni. Amikor ideköltöztünk, tehát
munkálkodásom elején nagyon kicsik voltak a családok, így
a fiatalok között is az anyagi és a társadalmi helyzet szerinti
különbségek. Az akkori fiatalok itthon alapítottak családot,
kicsi igényeik teljesítésével is megelégedtek, jól érezték
magukat. Ma az igények egyre nagyobbak lettek, gyorsabb
lett az élet, rengeteg az információ, hiszen az internettel min-
den megváltozott. A jövő tudja eldönteni, hogy az internetes
világ és a harmonikus, emberi élet meg tud-e együtt jelenni,
létezni.
Milyen területén fejlődött a város? 
Soha nem tudtam elképzelni, hogy az 1940-es évekbeli, poros,
sáros Dévaványából ilyen fejlett, kiépített, ragyogó város
kerekedik. A régi házak közül csak mutatóban van néhány –
sajnos az igazi, értékes, sárréti házak helyén egyen házak épül-
tek. Dévaványa teljesen megújult. Az viszont szomorúsággal
tölt el, hogy akkor 16 ezer ember tisztességes családi
körülmények között meg tudott élni, ma viszont fele annyi
lakosunk van. Nő az elhalálozások száma, elmennek a fiata-
lok. Vajon mi lesz ennek a következménye?
Milyen perspektívát lát?
Lassan kihal a népi kultúra. Gondolok itt a népzenére, cite-
raszóra, néptáncra, kézműveskedésre. Kihalóban vannak a
régi mesterségek – a kötélgyártó, a kovács, a kosárfonó, a
cipész, a takács. Lassan alig lesz munkahely, nehéz a megél-
hetés és mindezek okozzák a lelki szegénységet.
Mit kíván a fiataloknak?
Nagyon nehéz erre válaszolnom. Ahhoz, hogy a fiatalok lelki
értelemben gazdagodjanak, ahhoz az édesanya és teljes család
kell. Gyökereinkben kell megváltozni. A szülők 2-3
nemzedékkel ezelőtt dolgoztak, beleértve a nőket, asszonyokat
is, hiszen ha otthon maradt a gyerekekkel, még a családi gaz-

daságba is besegített, mégis kedvvel dolgoztak. A fiatalok
elvándorolnak, semmire sem megyünk a múltunkon való bú-
sulással. Most kellene még megtalálnunk helyünket a megvál-
tozott, modern világban. A
jövőbe vezető úton kellene
segíteni a fiatalok helyének
megtalálását. Az én világom
még a 10 parancsolat és a
Biblia. A körülöttünk lévő
világ romlott el, s nem sza-
bad ítélkezni. Ha a szeretet
megmarad, az Istenben is
megmarad.
Köszönöm szépen a beszél-
getést!
Dr. Pallaghy Sándornak,
mindenki kedves Sanyi bá-
csijának a város lakóinak
nevében gratulálunk rubin-
diplomájához, és kívánunk
neki hosszú, boldog,
egészségben töltendő
éveket!

MM

Betakarítási ünnep, 
ahogy a múzeumbarátok megélték

Idén is megrendezésre került a Betakarítási ünnep Dévaványán.
Színes programok várták az ide látogató felnőtteket és gyer-
mekeket egyaránt. A Dévaványai Múzeumbarátok Köre tagjai,
és a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény dolgozói
tevékenyen részt vettek az eseményen. A múzeumban futó
„SÁ-RI” program, melynek szeptemberi témája: betakarítás és
őszi gazdasági munkák voltak. Az osztályok és csoportok
folyamatosan érkeztek a múzeumba ezzel a témával kapcso-
latosan. A szeptemberi program zárásaként részt vettünk a városi
Betakarítási Ünnepen. A kör tagjainak kínálós sátra volt, ahol fi-
nomabbnál finomabb házi lekvárokat, szörpöket, süteményeket,
aszalt gyümölcsöket kóstolhattak az érdeklődők. A népmese
napja lévén kiállítás nyílt az „Első mesekönyvem és kedvenc
játékom” címmel. Szép számmal érkeztek a szebbnél szebb régi
mesekönyvek és kopott, fakult, de annál értékesebb régi kedvenc
játékok is. A fantasztikusan látványos, érdekes kiállítás anyagát
a múzeumbarátok hozták be. Köszönjük a lelkes támogatást! A
gyermekeket népmese vetélkedővel, egész délelőttös mese-
olvasással,  kézműveskedéssel (kavicsfestés, tökfaragás, tök-
festés) vártuk. Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget és a
részvételt a pedagógusoknak és a múzeumbarátok köre tagjainak
egyaránt: Laskai Tibornak, Laskai Tibornénak, Tóbiás Gáborné-
nak, Szabóné Szilágyi Editkének, Baloghné Berényi Erzsikének,
Takács Józsefnének. A kínálós sátor nem jött volna létre, ha a kör
tagjai nem járulnak hozzá finomságaikkal. Hálásan köszönjük:

Busa Károlyné Zefike néninek, Elek La-
josné Emike néninek, Diósné Sántha
Marikának, L. Pappné Erzsike néninek,
Sántha Gyulánénak, Szitás Lászlónénak,
Tímár Ferencnek, Sebestyén Katalinnak
és kedves családjuknak, Szűcsné Ilonka
néninek, Várkonyi Lászlónak és Várkonyi
Lászlónénak, Murányi Magdolnának, Kis Anikónak, Lengyel La-
josné Terikének, Sándor Tündének, Baloghné Belanka Máriának,
Gyányi Juliannának és mindenkinek, aki bármivel hozzájárult
ehhez a kellemes naphoz.  Végül, de nem utolsó sorban köszön-
jük a sok segítséget a helyi középiskola közösségi szolgálatos
diákjainak és Vargáné Molnár Tünde közösségi szolgálatos
koordinátornak.  Sándor Tünde
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A polgármester válaszol...

1. gratulálunk a polgármester választáson elért ered-
ményéhez! melyek azok a legfontosabb célkitűzései,
amiket meg akar valósítani az elkövetkezendő öt esz-
tendőben?

Elsőként köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt szavaza-
tával, az Önök sikere is ez a meggyőző eredmény. Az
elkövetkezendő 5 éves ciklus legfontosabb feladatának a
választási programomban is megfogalmazott pontok végre-
hajtását tartom. Rengeteg tennivalónk van, talán itt kevés is a
hely minden tervem kifejtésére, ezért csak tömören össze-
foglalva, a teljesség igénye nélkül sorolok néhányat: elő kell
segíteni városunkban a foglalkoztatottság emelését, új vál-
lalkozások letelepedését és a meglévők fejlődését. Fejleszteni
kell szociális ellátórendszerünket, megoldást kell találnunk az
egészségügyben - az orvosi ellátás területén - hamarosan je-
lentkező szakemberhiányra. Folytatni kell az építkezéseket,
dolgozni kell a fedett piactér, a tornacsarnok és a központi or-
vosi rendelő, városháza épületeinek elkészüléséért. A hivatal-
nak készen kell állnia a pályázati dömpingre, hogy a lehető
legtöbb állami támogatást meg tudjuk szerezni városunknak.
Ezen túl, természetesen, nyitott vagyok minden ésszerű
kezdeményezésre, mely városunk lakosainak érdekét szol-
gálja, jöjjön az akár magánszemélyektől, civil szervezetektől,
vállalkozásoktól, vagy akár más intézményektől. 

2. Kérjük, mutassa be a képviselő-testület összetételét   (bi-
zottságok, alpolgármesterek)!

Október 20-án megtartotta alakuló ülését az újonnan
megválasztott képviselő-testület. A bizottságok felállításánál
két szempont, az egyszerűsítés és költséghatékonyság
vezérelt. A jogszabályváltozások következtében és a talán
aprónak tűnő változtatásokkal is már jelentős, évente közel 2
millió forintot tudunk megtakarítani az önkormányzatnak.
2010-ben 4 bizottság került felállításra (Jogi-, Igazgatási-,
Ügyrendi Bizottság; Pénzügyi-, Ellenőrző-, Önkormányzati
Vagyonkezelő Bizottság; Oktatási, Közművelődési és Sport
bizottság valamint Szociális és Egészségügyi Bizottság),
melyből egy (Jogi-, Igazgatási-, Ügyrendi Bizottság)
megszűnéséről a ciklus közepén döntött az előző testület. A
mostani alakuló ülésen ennek megfelelően én is 3 bizottság
felállítására tettem javaslatot, azonban az elnevezéseken
részben változtattunk, hogy még inkább kifejezze az adott bi-
zottság tevékenységét, így Gazdasági és Ügyrendi Bizottság,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság valamint Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság került felállításra. A bi-
zottsági tagok számában is jelentős változás állt be. Korábban
a különböző bizottságok különböző létszámmal működtek, a
pénzügyi bizottságban 9 fő, az oktatási bizottságban 6 fő il-
letve a szociális bizottságban 7 fő dolgozott. A számokat
csökkentettük és egységesítettük, így most minden bizottság-
ban öt, 3 képviselő és 2 külsős kapott helyet. A változtatásokat
követően megalakult bizottságok összetétele a következők
szerint alakultak:

• gazdasági és Ügyrendi bizottság, elnöke Földi Imre
képviselő, tagjai Novák Imre és Nyúzó Marietta képviselők,
valamint Kissné Varga Teréz és Szilágyi Ferenc külsős bi-
zottsági tagok. 

• oktatási Közművelődési és sport bizottság, elnöke
Németi József képviselő, tagjai Dr. Ágoston Sándor és Kiss
Károly képviselők, valamint Szabóné Szilágyi Edit és Varga

Istvánné külsős bizottsági tagok.
• szociális- és egészségügyi bizottság, elnöke Kanó

József, tagjai Mile Lajos és Novák Imre képviselők, valamint
Dr. Demeter Erzsébet és Nagy Erzsébet külsős bizottsági
tagok.

Szintén jelentős változás ált be az alpolgármesteri címben,
hiszen a korábban megszokottaktól eltérően, ettől a ciklustól
két alpolgármester szolgálja településünk lakosságát,
ugyanakkor, mivel az alpolgármesterek mind tiszteletdíjuk
egy részéről, mind költségtérítésükről teljesen lemondtak, így
a városnak ezzel kapcsolatos kiadásai nem változtak az előző
ciklushoz képest. A testület által megválasztott két alpol-
gármester Kiss Károly és Mile Lajos képviselők, az utóbbi a
polgármesteri feladatok általános helyettesítését is ellátja. 

3. Tervez-e átalakítást a hivatali illetve az intézményi
feladatokon belül?

A hatékony működés elengedhetetlen feltétele a rendszer
elemeinek folyamatos áttekintése, a problémák feltárása és
kezelése. Ennek érdekében szükségesnek tartom a megkezdett
átalakítások folytatását, hiszen a cél a lehető legracionálisabb,
a lakosok igényeit is figyelemmel kísérő intézményrendszer
működtetése. Már megtörténtek a hivatal, illetve az in-
tézmények vezető beosztású alkalmazottaival az első
egyeztetések a jövőben szükséges átalakításokról. Várhatóan
lesz némi személyi, illetve feladatköri változás mind a hivatal-
ban, mind az intézményeknél, de minden intézkedés célja,
hogy egy jól működő csapatot kovácsoljunk, akik a fela-
dataikat és ezzel a lakosság igényeit magas szinten végzik és
szolgálják ki. Ahol még nem történt meg, ott meg kell talál-
nunk a megfelelő embereket a megfelelő pozíciókba.

A hivatalon belül talán a leglátványosabb változás a
mezőgazdaság tekintetében várható, ahol az egész ágazat ki-
szervezésén dolgozunk. Az önkormányzati igazgatásban min-
den döntés alapos előkészítést igényel, azonban ez az
ügymenetét tekintve nehézkes, időigényes, ezért nehéz azon
belül gazdaságosan működtetni olyan ágazatokat, melyek
gyakran gyors döntéseket igényelnek. Gondoljunk csak bele,
egy adott probléma feltárását követően a megoldást több bi-
zottságnak, majd pedig a képviselő-testületnek is kötelessége
megtárgyalni, és gyakran hetek, akár egy hónap is eltelhet
mire döntés születik. Ez a bürokratikus ügymenet pl. egy
növénybetegség esetén, ami azonnali intézkedést követel, ko-
moly veszteségeket is eredményezhet. Dolgoznunk kell azon,
hogy a mezőgazdaság - mely jelenleg is az egyik legnagyobb
bevételi forrása az önkormányzatnak - a jövőben dinamikusan,
a piaci igényeknek megfelelően fejlődjön.

Tisztelt Dévaványai Lakosok!

KöszöneTemeT fejezem Ki, hogy

oKTóber 12-én leadTáK rám szavazaTaiKaT. 

Tisztelettel: Gyebnárné Sipos Ida

Tisztelt lakosság!
Ezúton szeretném megköszönni minden kedves lakos tár-
samnak a bizalmát, akik megtiszteltek szavazataikkal a
képviselői választáson 

Tisztelettel: Németi József
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Középiskolai hírek

BETAKARÍTÁSI ÜNNEP 2014.
Immár hagyományosnak mondható az évek óta egyre növekvő si-
kerrel megrendezésre kerülő Betakarítási Ünnep Dévaványán.
Különösen büszkék vagyunk rá, hogy iskolánk ez egyik legrango-
sabb városi rendezvényen a kezdetektől fogva mind kiállítóként,
mint segítő közreműködőként részt vesz.
Idén az ősz beköszöntét, az éves termés betakarítását külön
kézműves és kertbarát találkozóval egybekötve tették emlékezetessé
a rendezők. Rendkívül sikeres volt a népszerű főzőverseny és a hazai
ízek, otthon készült termékek kóstolási, vásárlási bemutatója is. Az
igazi verőfényes őszi napsütésben kicsik és nagyok, idősek és fia-
talok, mindenki talált kedvére való programot a művelődési ház ter-
meiben, udvarán és környékén felállított számos sátorban, standon.
A színpadon stílusos népzene, helyi népszerű előadók produkciói
gondoskodtak a mindig vidám hangulatról.
Iskolánk panziós, falusi vendéglátó csoportja oktatóik, Molnár And-
rea és Pocsai Istvánné vezetésével a rendezvény hangulatához,
stílusához illő sarkot rendeztek be a kiállító teremben. A saját
készítésű őszi asztaldísz kreációk és az ügyes kezű varró szakkörös
lányok kézimunkái minden látogató tetszését elnyerték, méltó di-
cséretet kaptak. A szakmai vizsgán is szereplő házi termékek
készítését a diákok a helyszínen élőben tekinthették meg, tapasztalt
háziasszonyok készítményeit kóstolhatták, az elismert népművészek
mellett pedig amatőr kézművesek, hobbi-szintűnek induló, s mégis,
elkészülés után művészi alkotásait is megcsodálhatták: a dekupázs
technikától kezdve a csipkevarráson át a horgolásig, hímzésig,
szőnyegszövésig, illetve a rajz és festés technika mellett a gyöngy-
és bőr ékszerkészítés csodás alkotásai is gyönyörködtettek minden
látogatót.
A rendkívül színvonalas és sokoldalú rendezvény elhivatott szer-
vezőinek munkáját a 9. 10. és 11. osztályaink közösségi szolgálatos
diákjai is segítették Vargáné Molnár Tünde tanárnő, a közösségi szol-
gálat koordinátorának vezetésével.
Akár látogatóként, akár szervezőként, kiállítóként, segítőként – min-
den résztvevő egy jó hangulatú, rendkívüli látványban, ízekben és
szórakozásban gazdag rendezvényen töltődhetett fel a hosszú téli
hónapokra, gyűjthetett ötleteket, hogy a téli estéket kézműveskedés-
sel, konyhaművészettel színesítse saját maga és családja
megelégedésére.

Tóth Erika, intézményvezető helyettes

GÓLYAVATÁS 2014.
Minden évben megszervezzük a középiskolába bekerülő
diákcsemeték avatását az új kilencedikesek számára - a Gólyaavatást. 
Így történt ez idén is középiskolánkban. Az új diákok érdeklődéssel
várták a gólyahetet, és nagy örömmel vettek részt a feladatokban.
Az avató hetén, október 13-17-ig minden kilencedikesnek teljes
„harci díszben” kellett megjelennie az iskolában: a felszerelést
vödörben hozták, sapkát és törölközőt viseltek, mint a hétköznapi
Batmanek.
Péntek délután három órakor pedig kezdetét vette az avatóünnepség.
A „gólyák” osztályonként bemutatkozó műsorszámokkal készültek.
Mulattató és szórakoztató táncokat láthattunk, énekeket hallhattunk.
Ezután következtek a héten még be nem mutatott beavató feladatok,
amiket a végzősök külön erre az alkalomra találtak ki.
Ezek is tartogattak még meglepetéseket, de semmivel se kisebb
lelkesedéssel végezték a diákok, mint a hét folyamán elvégzendő
meglepetéseket. Végül, de nem utolsó sorban a délután legjobb része,
a tízparancsolat, az eskü és egy vers együttes elszavalása után,
először a végzős diák képviselői itták meg, a „gólyavért”, hogy be-
bizonyítsák, semmi olyat nem tartalmaz, amit nem lehetne elfo-
gyasztani. Majd jöttek a kilencedikesek, ők is egyszerre együtt
minden társukkal hajtották le e nemes italt.
A 12. évfolyamos diákok jutalmazták a legjobb 9.-es osztályt is, így
az idén a 9.R osztályosok nyertek tortát, és különdíjban részesültek

a 9.S osztályosok , de a többiek is jól teljesítettek.
A délután további részét egy kis szórakozás követte még: diszkó az
ebédlőben, az éhes és szomjas diákok számára a diák-önkor-
mányzatos tanulók szolgáltattak büfét.
Az érdekes avató és a kellemes zenés táncos mulatság után mindenki
hazament.
Mi, végzős, szervező diákok reméljük, hogy mindenki számára em-
lékezetes hét zárult, jó emlékekkel mentek haza a kilencedikesek, az
után a délután után, amire még sokáig emlékezni fognak.

A végzősök nevében: Tóth Dóra 12.T

Új tantárgyunk: hogyan lessünk el hasznos fortélyokat…
A betakarítási ünnep alkalmával ismerkedtünk meg a Dévaványai
Hagyományőrző Nők Egyesületével és vezetőjükkel, Irénke nénivel.
Akkor beszéltük meg, ha lesz alkalom, igyekszünk az egyesület sok-
színű programjai közül bekapcsolódni néhányba.
2014.10.16-án és 17-én lehetőség nyílt arra, hogy közösen süssünk
velük, mivel a mozgáskorlátozottak egyesületi rendezvényére ők
készítettek házi süteményeket.
Nekünk ez kiváló alkalom volt, hogy ne csak otthon, mamától,
anyutól, vagy tankonyhában az iskolában, hanem igazi, élő
környezetben leshessünk el néhány fortélyt a sütni-főzni remekül
értő és mindenféle finomságokat elővarázsolni képes asszonyok
munkája közben.
Kettesével voltunk beosztva egy-egy nénihez. Először csak néztük,
mit hogyan kell csinálni és csak a hozzávalók kimérésénél
segítkeztünk, de a kedves biztató szavak hatására egyre bátrabbak
lettünk és mi is gyúrtunk, nyújtottunk, krémet kavartunk, süteményt
töltöttünk.
Munka közben rengeteg tanáccsal láttak el minket, és sok hasznos
fortélyt, praktikát leshettünk el. Hogyan lehet szita nélkül lisztet lazí-
tani, miért fontos ez, reszelve a margarin jobban eldolgozható, mikor
megfelelő állagú a tészta, nyújtás közben miért kell a tészta alját
folyamatosan lisztezni és még sorolhatnánk. Készítettünk citromos
szeletet, kókusz kockát, zserbót, mézes zserbót, kinder szeletet, lin-
zert, meggyes krémest, borzas katát, borzas pogácsát, sajtos rudat,
sajtos pogácsát, kráter szeletet, lekváros papucsot, hókiflit.
Jó volt látni, hogyan alakul a kezünk alatt a sok édes és sós sütemény.
Hála nekik, finomabbnál finomabb receptek birtokába juthattunk.
A segítségért cserébe a hagyományőrzők még ebéddel is
megvendégeltek minket. Frankfurti levest és házi túróból készült
túros tésztát ehettünk. 
Nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük, lesz még lehetőségünk
együtt dolgozni, hiszen nagyon sokat tanulhatunk még tőlük.

1/11- J panziós csoport
Ezúton is köszönetet mondunk minden egyesületi tagnak a
felejthetetlen, élményekkel teli rendhagyó tanórákért. Az itt
megszerzett tudást nemcsak szakmai vizsgájukon fogják
használni diákjaink, hanem egész életük során használják majd
az ellesett hasznos fortélyokat!

Tóth Erika, intézményvezető helyettes

Hirdetmény

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek 

meghallgatására

2014. november 27-én (csütörtök)

15 órai kezdettel

közmeghallgatást tart,

melyre minden érdeklődőt ezúton tisztelettel meghív.

A közmeghallgatás testületi ülés keretében a Városháza

17. számú tanácskozótermében lesz.
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Betakarítási ünnep volt Dévaványán
A városunkban immáron VII. alkalommal került sor a Betakarítási
Ünnepre, melyet idén a Dévaványai Általános Művelődési Központ
szervezett meg. A figyelemfelhívó levelek az újságban és az inter-
neten való megjelenését követően személyesen is megkerestük a
termelőket, gazdálkodókat, kézműveseket. Ennek köszönhetően
mind többen és többen jelezték vissza részvételi szándékukat a
városból, de érkeztek a bemutatóra Ecsegfalváról, Gyomaendrődről,
Mezőtúrról, Békéscsabáról, Körösladányból is. Az idei évben
meghirdetésre került a termelői tombola - mint felajánlás a kertek-
ben termett zöldség, gyümölcs termésből. A tisztelt lakosoknak,
adományozóknak köszönet érte!
Lehetőséget biztosítottunk minden kistermelőnek, civil szer-
vezetnek, egyesületnek, hogy kertjében, udvarán termelt ill. ter-
mesztett zöldséget, gyümölcsöt, virágot és bármilyen kompozíciót,
kézműves terméket behozzon erre a napra meghirdetett kiállításra,
bemutatóra. Asztalt, sátrat biztosítottunk azok számára, akik sült
tököt, gyümölcsből, zöldségből és egyéb finomságokból készített
ételeket, sülteket, savanyúságot, lekvárt, italokat (pl.pálinka, leveles
tészta, gyümölcstál, méz stb.) kóstolásra szántak.
Vártuk azokat a csapatokat, akik baráti társasággal, munkahelyi
kollektívában; valamint civil szervezeteket, akik a főzőverseny
részesei kívántak lenni! Díj: a II. vándorserleg elnyerése volt.
Már a kora reggeli órákban megkezdődött a készülődés a be-
takarítási ünnepre. Először az árusok érkeztek a helyszínre, majd
megérkezett a légvár, valamint a főzőversenyre készülők.
Megérkezett Gyuláról a Hagyományőrző Fúvószenekar is, akik kis
idő múlva „rázendítettek”. Az első indulót az épület előtt játszották,
majd kocsira szálltak, és a város több utcáját végig zenélve
megteremtették a kedvcsinálót, és invitálták az arra járókat az ün-
neplésre. Tíz órakor Valánszki Róbert polgármester úr nyitotta meg
a rendezvényt, majd kezdetét vette a főzés, illetve a kulturális mű-
sorok. Az idei évben kilenc csapat nevezett be. A gyermek prog-
ramok közül volt bábműsor, az óvó nénik segítségével töklámpa
faragás, termésfigura készítés, a Vidra Önkéntes Járási Mentőcso-
port  jóvoltából rekesz mászás, légvár, és trambulin. A Népmese
Napja alkalmából rendezett ügyességi sorversenyek is lendületbe
hozták a gyermekeket, majd frissen csavart mustot, főtt kukoricát,
kenyérlángost is kóstolhattak.
A helyszínen láthattuk, hogyan készül az igazi gulyásleves egy 1100
adagos kondérban, Tímár Attila mesterszakács irányításával. A nap
folyamán ezt egy lelkes csapat, a Hagyományőrző Nők Egyesülete
folyamatosan kavargatta, majd osztotta szét. Délben Kádár Ferenc
és Tóth István „fújta a nótákat” az ebédhez. Egy órakor a dé-
vaványai mazsorett csoport fellépését nézhettük meg. Őket követte
az Ahhozképest népzenei együttes, akik interaktív táncházzá vará-
zsolták a színpad előtti teret.
Fél ötkor a főzőverseny eredményhirdetésére került sor, ahol a ván-
dorserleget idén Erdős Csaba és csapata nyerte. Öt órától pedig
magyar nótát hallgathattunk, Szalai Antaltól és zenekarától,
valamint Farkas Rozika és Koltai László nótáiból, akik felejthetetlen
pillanatokat szereztek a jelenlévő közönség számára.
Mindeközben megkezdődött az óriás bográcsban főtt gulyás kipor-
ciózása az ideérkezőknek. Az esti program előtt tombolasorsolás
zajlott, (az előzőekben leírt termelői felajánlásokból –zöldség,
gyümölcs, termés, termék), majd Solymos Tóni és az EXPRESS
együttes jubileumi koncertjével, valamint tűzgyújtással ért véget.
Termelők, kézművesek, a bemutatón, kiállításon, kóstoltatáson
résztvevők:
Méhész Egyesület Dévaványa - Farkas Antal, Kovács Jánosné Ju-
lika néni, Fejedelmi Cukrászda –Váradiné Szilágyi Mónika, Nagy
és Társa Bt., TÉDE, Magyarné Adamik Mariann, Tótné Szabó Éva,
Budai Sándor, Gábor Kálmánné, Dévaványai Múzeumbarátok
Köre, Földesi Lajosné, Miléné Antos Gabriella, Balogh Gyuláné,
Balla József, Csatári Ferenc, Ecsegfalva Nagycsaládos Egyesület,
Dévaványai Nagycsaládos Egyesület, Hagyományőrző Nők
Egyesülete, Borsi Imréné, Szabó Petra, Szilágyi Lászlóné, Szem-

recsák Jánosné, Dékány József, Dévaványa Város Közös Önkor-
mányzata, Berta Edit, Boda Ferencné, Balogh Edit - Mezőtúr,
Balogh Ferencné - Mezőtúr, Tóthné Gábor Mónika, Pappné Juhász
Mariann, Bogya Gáborné - Szöszmösz Szövöde, Fitodray Dé-
vaványa, Takács Marietta, Mile Magdolna, Vida Lukácsné, Dr.
Nagy Lászlóné, Tóth Róbert, Diós Imréné, Boda Ferencné, Szaká-
csiné Pengő Erzsébet, Séllei Anikó, Szociális Szövetkezet Dé-
vaványa, Alapfokú Művészeti Iskola Képzőművészeti Tanszak,
Zajics Katalin, Fűzi Gáborné, Németi Józsefné, Tisza Kálmán Köz-
oktatási Intézmény, Kék Gyémánt Ásványvíz Forgalmazó - Galam-
bos István Ecsegfalva, Ecsegfalva Közösségért Közhasznú
Egyesület, Startmunka Mintaprogram Dévaványa, Diós Henrietta,
Régio-humán, Er-ga Forrás Kft.
Támogatók: Dévaványa Város Közös Önkormányzata, Henkel-
Körösladány, K&H,Trabag Zoltán, Földesi Ferenc, ifj. Szarka
Károly, Fónagy László, DÁMK Óvodai intézményegység telep-
helyei, Lever Grafika és Nyomda - Novák Imre, Liker Pékség,
Vidra Mentőcsoport, Kőrözsi Imréné, Tímár Attila, Halasi Imre,
Nagy Patrik, Margaréta Idősek Otthona, Sóti Anikó, Bakó Józsefné,
Fehér Miklósné, id.Bakó Józsefné, Bakó Gábor, Bakó Árpádné,
Hajdú Ágnes, Tóth Andrea,Tóth Ildikó, Kun Tünde, Banai Pál,
Nagy Ilona, Gyányi Tibor, Lövei Sándor, Agárdi Zoltán, Szilágyi
Tibor, Dékányné Kőszegi Anna, Dékány Mónika, Bökén Szilvia,
Rabiné Varga Márta, Hosszú Szilvia, Kossuth u. Óvoda szülői
közössége, Eötvös u. Óvoda szülői közössége, DÁMK dolgozói, a
Ványai Ambrus Általános Iskola pedagógusai és sokan mások, akik
név nélkül ajánlották fel termékeiket illetve segítségüket.
Főző csapatok:
1. Erdős Csaba, 
2. Nagycsaládos Egyesület I. csapat,
3. Hagyományőrző Nők Egyesülete Dévaványa,
továbbá: Vadásztársaság, Nagycsaládos Egyesület II. csapat, Postá-
sok csapata, Gőz Szilvia csapata, Margaréta Idősek Otthona, Őszi
Napfény Nyugdíjas Egyesület.
A szervezők és Dévaványa Város Közös Önkormányzata nevében
is tisztelettel megköszönjük a részvételt, a hozzájárulásokat, mind
anyagi mind pedig segítő munkával tették azt, ezzel kifejezésre jut-
tatták, hogy elérte célját a kezdeményezés.

Szügyi hírek: Kiállítás és szeretetvendégség

Október első hete a teremtés hete. Ennek alkalmából iskolánk
diákjai különböző technikával készült képeket készítettek.
Az alkotások értékelése és díjazása után (természetesen min-
den résztvevő kapott ajándékot) kiállítást rendeztünk az
egyik tanteremben, melyre meghívtuk gyülekezetünk tagjait
is. A szeretetvendégséggel (sütemény, üdítő, szeretetteljes
beszélgetés) egybekötött kiállítást megtisztelték a pres-
biterek, a gyülekezet tagjai mellett diákjaink szülei is.
Köszönjük, hogy eljöttek, és egy jó hangulatú beszélgetésben
lehetett részünk, és hogy adományaikkal támogatták iskolánk
alapítványát. 

Szügyi Dániel Református Általános Iskola
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Országos Könyvtári Napok 
a ladányi mihály könyvtárban 2014. október 13-20. 

találkozzunk a könyvtárban!
Az eseményeket a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az
Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezi.
Az Országos Könyvtári Napok alatt azt szeretnénk megmutatni,
hogy milyen sokféle tanulási, tájékozódási, kulturális, szociális
lehetőség rejlik a könyvtári találkozásokban. Az akció egyik fő
célkitűzése a rendszeres könyvtárhasználók segítségével minél
több olyan személy elérése, akik mindennapjaihoz eddig nem
tartozott hozzá a könyvtárlátogatás.
A könyvtárak egyik legfontosabb célja, hogy mindenki számára
biztosítsa a kultúrával való találkozás lehetőségét. Ennek
szellemében szervezik meg a könyvtárak évente a könyvtári
napokat. A Ladányi Mihály Könyvtár az idén is csatlakozott az
országos rendezvénysorozathoz. Tavaly már 3986 programon
151 ezer fő volt részese az eseményeknek az ország 877
településének 987 intézményében.
olvas az ország! témában könyvtárunk vendége volt Juhász
orsolya, aki harmadik, negyedik osztályosoknak tartott
előadást “olvassunk együtt!” címmel. Sor került az
Olvasólámpa vetélkedő eredményeinek értékelésére, a legtöb-
bet olvasó gyerekek jutalomkönyvben részesültek. 
“élő emlékezet – múltunk értékei” címmel tóth istvánné
tartott előadást, bemutatta a Budapestről Dévaványára 1951-
1953 között kitelepítettek és az őket befogadó családok em-
lékére készülő kiadványt. A könyvtári napok programjaiba az
idén a nyitott műhely is bekapcsolódott, Séllei Anikó zöld-
ségszobrokat faragott, illetve Giriczné Gyányi Mária tartott
beszámolót a Nyitott Műhely féléves munkájáról.
Kézműves foglalkozást tartottunk gyerekeknek, ahol hal-
loweenre készülve, cukorkatartó baglyot és denevért készítet-
tek. Szombaton könyvek és folyóiratok között válogathattak és
vásárolhattak az érdeklődők. Somogyi Erzsébet

Szépkorú köszöntése
szabó mihályné nagy Jolán  - 1924. okt.23.

Nagy öröm volt számomra Jolánka nénihez ellátogatni, hiszen két
éve jártam már nála. Akkor abból az apropóból, hogy kertjét, ud-
varát fotóztam,  a Betakarítási ünnepen látható  „Dévaványa virágos
kertje-udvara” kiállítási anyaghoz. Az akkor kapott elismerő em-
léklap ma is a szoba asztalát díszíti. 
Jolika néni tőzsgyökeres dévaványai, akinek szülei is itt éltek, dol-
goztak, szorgalmas termelőkként, jó földbirtokosként  Őrhalom és
Körtvélyes térségben.  Édesapja, mint kisbirtokos  50 hold földön
gazdálkodott, édesanyja a háztartást vezette. Hárman voltak
testvérek, s ő volt a legidősebb közöttük.
Az általános iskolát itt végezte el, anno a hat elemit. 18 éves ko-
rában megismerkedett Szabó Mihállyal, aki a szomszédos
településről, Túrkevéből származott.
Férje hivatásos katona volt, őrmesteri rangban,  s miután össze-
házasodtak, elkerültek Békéscsabára, az ottani laktanyába, mert ott
kapott állást. Az ő életükbe is beleszólt a háború, a fogság,  ami
megnehezítette a mindennapjaikat. Menekülni is kényszerültek,
ami szintén megviselte mindkettőjüket. A háború után Dé-
vaványára, a szülői házhoz kerültek haza, itt ők is földműveléssel
kezdtek el foglalkozni. Férje kötelességtudó, szeretetre vágyó,
családszerető ember volt, akivel 35 évig élt házasságban. Két
leányuk született. Jolika, aki pedagógusnak tanult, néhány évet itt
Dévaványán is tanított a II. Számú Általános Iskolában. Jelenleg
Dabason él, nyugdíjas óraadóként tevékenykedik. Neki  egy fiú és
egy lány gyermeke van. Másik leánya Magdolna, aki
képzőművésznek tanult, évtizedek óta Svédországban él férjével
és két fiával. Jolika néni immáron három dédunokával is
büszkélkedhet. Családja, szerettei sűrűn látogatják…ezek csak az
igazi ünnepnapok számára!
A kerti munkák, a gyönyörű virágok gondozása mára már nehézke-
sen megy neki. Annak idején sokat vitt belőle piacra árusítani is.
Kedvelt időtöltése volt a házi tészta készítés, olykor megrendelésre
is készítette a pereceket. A hímzés, kötés, horgolás, olvasás is
kitöltötte szabadidejét. Mára már a rádió hallgatása, ami informá-
cióval látja el és szórakoztatja is. A mindennapi teendőkben a Mar-
garéta Idősek Otthona dolgozójától, Tóth Istvánnétól kap segítséget.
Örömteli éveit még a családján kívül  a szomszédokkal, is-
merősökkel való jó kapcsolattartás is megszépíti, akik szeretettel
veszik körül. További erőt, egészséget kívánunk Jolika néninek!

Balogh Aranka

Nyitott műhely
Az Országos Könyvtári Napok programjaiba idén a Nyitott
műhely is bekapcsolódott. Úgy terveztük, egészséges ételek
témában Séllei Anikó fog zöldségszobrokat faragni, illetve én
tartok egy beszámolót a Nyitott műhely féléves munkájáról.
Szép számmal összegyűltünk, a könyvtári könyvek illata ke-
veredett a zöldségek sajátos aromájával...Néhány szóban össze-
foglaltam, értékeltem az elmúlt hat hónap tevékenységét, illetve
bemutattam a Nyitott műhely - Műhelyfüzet című kiadványt,
mely a műhely munkájának gyümölcseként fotókkal illusztrálva
prezentálta a műhely életét. 
Anikó mindeközben, fél füllel hallgatózva szobrászkodott, és
lépésről lépésre bontakozott ki előttünk a zöldség eddig rejtett
arca...Szebbnél szebb alkotások születtek a közel két óra alatt.
Legifjabb zöldségszobrászunk még csak 8 éves, de igazán szép
alkotás került ki kezei közül, hozzáteszem, hogy a nagymamája
keze is benne volt a dologban...Másik vállalkozó kedvű faragónk
nagy sikert aratott az ötletes, citromból készített egérkéjével. És
akkor még nem is beszéltem Ilonka néni mézeskalácsairól...
Természetesen a versek sem maradhattak el. Volt, aki saját versét
olvasta fel, de volt, aki egy Karinthy verset választott nekünk.
A hangulat a tetőfokára hágott, azt vettük észre, hogy teljesen
besötétedett, de nekünk még mindig volt mondanivalónk...
Az est lezárásaképp egyik kedves tagunk horgolt terítői közül
választhattunk magunknak. Sikerült is lecsapnom egy gyönyörű
darabra!
következő találkozónk november 10-én 17 órakor a
könyvtárban! További információk a Nyitott műhely facebook
oldalán, és a könyvtárban!
Olvass tovább: http://hegyezo-magazin.webnode.hu/news/okto-
beri-nyitott-muhely/ Giriczné Gyányi Mária

Tájékoztató
GyomaközszolG. kft

2014. november 12-e szerda 7:30-12:00 és 12:30- 18:00 

ÉS NOVEMBER 14-e 7:30-12:00.

2014. november 17-e hetétől marad a szerdai 

és pénteki nyitva tarttási rend.

Helyszín: PolGármesteri Hivatal

udvarán lévő éPület.

Tájékoztató!
INGYENES CSONTSŰRŰSÉGI ALKAROS ELŐSZŰRÉS
LESZ A DÉVAVÁNYAI STRANDFÜRDŐ GYÓGYÁSZA-
TÁN 2014. NOVEMBER 17. ÉS NOVEMBER 28.
KÖZÖTT.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEK-
LŐDŐT!
BEJELENTKEZNI SZEMÉLYESEN A DÉVAVÁNYA
SPORT U. 5. SZÁM ALATT, VAGY TELEFONON:
+36-66/483-127 LEHET!
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Művelődési ház hírei

játékos tudomány – a Fizika csodái
interaktív kiállítás

DÁMK Művelődési Házban 2014. november 19-től -22-ig
- KözeL 50 jáTéKeSzKözzeL

- érDeKeS jeLenSégeT BeMuTaTó eSzKözöK

- ÜgyeSSégeT, gyorSaSágoT próBára Tevő

jáTéKoK

- CSaLafInTa KépeK gaLérIája

- örDögLaKaToK éS LogIKaI jáTéKoK

- oTTHon eLKéSzíTHeTő KíSérLeTeK

- nyoMozáS

A kiállításra csoportos látogatások esetén 
előre bejelentkezés szükséges!

Belépődíj: 500.-Ft

kedves dévaványaiak!
Arany- és ezüstvasárnapi 

kézműves kiállítást és vásárt 
tartunk  a DÁMK Művelődési Házban 

(Gyöngy u 8.)
Időpontok : december 14. és 21. 

8.00-12.00 óráig.
Sok szeretettel várjuk az érdeklődő kiállítókat 

és árusításra jelentkező kézműveseket! 
További megbeszélés telefonon: 66/483-051, 

vagy személyesen az irodában.  

városi mikulás ünnep
Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők!

2014. december 5-én
városi télapÓ ünnepséGet 
tartunk 15.30-tól a Hősök terén.

Meleg teával és kaláccsal várják 
a gyerekeket a Családsegítő munkatársai.

16.00 óra - a városi fenyőfához fog érkezni a Mikulás. 
1530 tól – a művelődési házban
Mikulás-csomag tartó készítés, arcfestés
1630 tól
Díszletes, jelmezes interaktív meseelőadás, melynek

címe: Új mikulás 
a szegedi Mini Színház társulatának közreműködésével.

a rendezvény ingyenes!
várjuk sok szeretettel a kicsiket és a nagyobbakat is!

„táji örökséGünk meGőrzéséért 
„ CÍMŰ PÁLYAMUNKÁK 

anyagából láthatnak kiállítást 
a kedves érdeklődők a művelődési házban

december 15-től-egy hónapon keresztül.

Felnőttek részére társastánc 
tanfolyamot szervezünk kellő jelentkező esetén. 

Helyszín: Művelődési ház, táncterem
Megbeszélés napja: November 7. 20 óra

Meghívó 
adventi gyertyagyújtásra

szeretettel Hívjuk és várjuk dé-
vaványa lakÓit advent néGy vasár-

napján a Főtérre, városunk adventi 
koszorÚjáHoz, közös 

ünnepélyes 
GyertyaGyÚjtásra!

GyertyaGyÚjtások:
NOVEMBEr 30. 16 Óra
DECEMBEr 7. 16 Óra

DECEMBEr 14. 16 Óra
DECEMBEr 21. 16 Óra

szeretettel hívjuk és várjuk, hogy közösen köszön-
thessük egy szép ünnep kezdetét!

Meghívó!
Hívunk és várunk szeretettel

mindenkit a Bereczki imre

Helytörténeti Gyűjtemény

által rendezett

BatyusBálra, 
melyet a márton napi és az őszi

népszokások jeGyéBen rendezünk.

Időpont: 2014. november 22.  16 óra
Program: 

A múzeumbarátok előadása, melynek címe:
Ilók és Mihók 

Szereplők: 
Szarka István, Horváth László, Szatmári Tibor, 

Kanó Stefánia, Malomsoki Maura, 
Séllei Barbara, Bakó Doroti.

A programhoz tartozik még eszem-iszom, 
dínom-dánom és egyéb meglepetések

Bihari Cigányzenekar, akik elhúzzák a nótátokat
enni - inni való: „Ha jöttök lesztek, amit hoztok eszek!”

– egy kis vendéglátásról a múzeum is gondoskodik.
sült tök, mandarin, liBatepertő, szaloncukor

 Hely és székfoglalás: a múzeumban 

személyesen november 17-ig (hétfő)!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját, ismerőseit, barátait  a 
ladányi mihály könyvtárba, 
14. éve tartó előadás-sorozatunk 

folytatására, melynek témája:

környezet és egészség

2014. november 24. (hétfő) 18 óra

„Hon a hazában” 

Előadó: Dr. Victor András
(ELTE, ny. főiskolai tanár)

* * * * *

2014. november 28. (péntek) 18 óra

A gyógyítás és az egészségmegőrzés
művészete

Előadó: Dr. Pálus Attila
(orvos, természetgyógyász)

dévavánYai kulTurális és 

HagYománYőrző egYesüleT

manÓfalva okTaTási alaPíTvánY

Családsegítő szolgálat hírei

ÚjrA „ gAzDálkoDj okosAn”
2014. 11. 5. délelőtt 

Tisztelt lakosok újra elindul a  „Gazdálkodj Okosan” csopor-
tos foglalkozás, melyben a pénz és energia gazdálkodás jobb
kihasználásáról szakember bevonásával beszélgetünk. 
A témáinkból : 

mi az adósság, az adósságkezelés célja
Pénzgazdálkodási teszt kitöltése

Háztartási ismeretek
banki hitelekről

Várom még az érdeklődők  jelentkezését a Családsegítő Szol-
gálatban vagy a 06 66-483-010 telefonon!

bogya istvánné

„Az AngyAlok ismét A FölDön járnAk!” 

kArácsonyi AjánDékgyŰjtés cipősDobozbAn

2014. december 12-ig a Családsegítő Szolgálatban.

Gyűjtjük a felajánlásokat (tartós élelmiszer, játékok, könyvek,
gyermekruhák, édességek, gyümölcsök), amelyeket ünnepé-
lyes keretek között osztunk ki a rászoruló gyermekek és

családok részére.
A dobozokra kérjük, írják rá a

megajándékozandó nemét (fiú – lány)
és életkorát!

„mindig Tud adni az, akinek 
a szíve szereTeTTel van Tele!” 

segítség kérés 

Tisztelt lakosok! A Családsegítő Szolgálat köszönettel fo-
gadna a  gondozásunkban lévők részére, még működőképes
használati tárgyakat: mosógépet, centrifugát, porszívót,
kályhát, székeket, asztalokat
Akinek van felajánlható  tárgya, kérem, jelezze a családsegítő
szolgálatban személyesen, vagy telefonon: 06-66-483-010.
Segítségüket előre is köszönjük!

Tüdőszűrés 2014.
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése

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 szállítani. A jelent-

kezéseket folyamatosan fogadjuk! A tüdőszűrés 40 éves kor
felett ingyenes, és beutaló nélkül fogadják a jelentkezőket. 40
év alatt 1700.-Ft-ba kerül (melyet a szűrés helyszínén kell

fizetni) és háziorvosi beutaló szükséges. A vizsgálathoz szük-

séges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya.

Amennyiben rendelkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük,

azt is hozza magával! szűrési napok: kedd, szerda és péntek.
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a

06 66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.

Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Köza-

lapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt

polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-062-es telefonszámon.

munkatársak: dékányné szalai katalin, elek mária

Meghívó

A VányAi Ambrus áltAlános

iskolA DiákjAinAk

jöVőjéért AlApítVány

sok szeretettel meghíVjA

önt és keDVes csAláDját A

2014. noVember 15-én

(szombAton) 
19 órAi kezDettel megrenDezésre kerülő

jótékonysági báljárA!

A bál helye: a Vörösmarty utcai iskola tornaterme
Vacsorajegy ára: 2.800.-Ft.

Műsorjegy ára: 500.-Ft.
Támogatójegy ára: 500.-Ft, 1000.-Ft, 1500.-Ft.

A jegyek megvásárolhatók 2014. november 10-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.
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Anyakönyvi hírek
születések:
Nagy Gábor és Nyíri Tünde fia Ákos
Gábor, zeller Sándor és Nyíri Tünde fia
Sándor, bereczki Attila és Nagy Ágnes
lánya bianka, Tagai Attila és Rácz Dóra lánya Laura
Viktória, Czifrák Gábor és Meizner Mariann fia Kende,
Kovács Csaba és Korán Tünde lánya Tünde Terézia
halálesetek:
Kecskeméti péterné Farkas Ilona 1954, Ifj. Szieber Sándor
1954

Az elhunytak nevei abban az esetben kerülnek be az

anyakönyvi hírekbe, ha a hozzátartozó jelzi számunkra.

Megemlékezés

"Veled volt teljes az életünk, hogy elmentél,
elvitted örömünk. Szívedben sok volt a
szeretet, s munka volt az életed. A fájdalmat
leírni nem lehet, csak letöröljük az érted
hulló könnyeket."

Fájó szívvel emlékezünk kovács gyula halálának
1. évfordulójára.

Felesége, gyermekei, unokái, 
dédunokái és az egész család.

Köszönetnyilvánítás

"Mert látod, nem vigyáztál,
álmodban elaludtál,
halálodban maradtál,
minket magunkra hagytál."

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonok-
nak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik özv.
kecskeméti Péterné Farkas ilona temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

A gyászoló család

"Mikor elfáradtam, s lelkem roskadozva vittem,
Csendesen és váratlanul átkarolt az Isten."

őszinte hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, testvérünk sz. nagy
Zsigmond végső búcsúztatására eljöttek, s gyászunkban osz-
toztak. Köszönjük a részvétnyilvánításokat, az együttérzést,
a vigasztaló szavakat, a megemlékezés koszorúit, virágait.

A gyászoló család
"Szorongat a néma jajszó, 
Felsikolt a sok-sok miért?
Lelkünk zokog valakiért.
Mindent újra elszenvedünk,
annyi sok választ keresünk.
de nem felel soha senki,
hideg csend maradt ... csak ennyi."

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a rokonoknak, barátok-
nak, munkatársaknak, jó ismerősöknek, akik ifj. szieber
sándor temetésén megjelentek, elkísérték utolsó útjára. Fáj-
dalommal őrizzük emléked, akik nem tudnak feledni.

Szerető fiad és a gyászoló család Megemlékezés
"A Te szíved pihen mig a miénk vérzik,
Mert a fájdalmat a földiek érzik.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Bennünk él egy arc, végtelen szeretet,
amit tőlünk senki soha el nem vehet.
Szívünkben örökké élsz és élni fogsz,
nincs olyan nap, óra és perc, hogy ne gondolnánk rád.
Ne feledd, hogy szeretünk és nem feledünk Téged."

Fájó szívvel emlékezünk kiss Ferencre halálának
1. évfordulóján.

Szerető felesége, lánya Andi, párja Laci 
és a két szerető unokája Gergő és Máté

Megemlékezés

“Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
Sírjára szálljon áldás és nyugalom”

kis Józsefre emlékezünk 
halálának 1. évfordulóján.

A gyászoló család

Kolbászfesztiválon jártunk!

Megköszönjük a Dévaványa Város Képviselő-testületének,
illetve Valánszki Róbert polgármester úrnak, hogy biztosítot-
ták számunkra a kolbászfesztiválon való részvételt. 

Nagycsaládos Egyesület

Jótékonysági Est!

A Nagycsaládos Egyesület tisztelettel köszöni meg, a
jótékonysági bálunkra felajánlott adományokat:
Valánszki Róbert, Novák Imre, Nyúzó Marietta, Dr. Ágoston
Sándor, Dékány József, Kiss Károly, Erdős Csaba, Vargáné
Molnár Tünde, Gyányiné Vincze Róza, Murányi Magdolna,
Fellina Hungária Kft., Nagycsaládos Egyesület ott lévő tag-
jai.
Szakácsainknak, Ladjánszkiné Erzsinek, Szatmári Tibornak,
illetve mind azoknak, akik aktívan részt vettek a rendezvény
sikeres lebonyolításában.

Szarka István Egyesület Elnöke

FElhívás!
A NAGyCSALÁDoS EGyESüLET TISzTELETTEL MEGHíV MINDEN

éRDEKLőDőT 2014. NoVEMbER 30-ÁN VASÁRNAp 14 óRAI

KEzDETTEL TARTANDó ADVENTI KézMűVES FoGLALKozÁSÁRA!!
HELyE: CIVIL HÁz, KoSSuTH u. 11.

Elnökség
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Újszülött

2014. AUGUSZTUS 29-ÉN

SZüLETETT SZAbó ZSóFIA.

ÉDESANYjA

bORSI MARINA, 

ÉDESAPjA SZAbó GÁbOR.

GRATULÁLNAK A

NAGYSZüLŐK ÉS A cSALÁD!

Kedves Dévaványai Lakostársak!
ezúton szeretném köszönetemet kifejezni azon lakostársak-
nak, akik az önkormányzati választáson szavazataikkal
véleményt nyilvánítottak azzal, hogy elmentek szavazni.
külön szeretném megköszönni azoknak a szavazatait, akik
bíztak a személyem polgármesteri alkalmasságában. a
választás eredménye mindnyájuk előtt ismert, így kérem
Önöket, hogy a megválasztott polgármester és képviselő-
testületi tagok személyét fogadja el oly módon, hogy bízzon
a település javát szolgáló döntésképességükben. a
megválasztott képviselő-testület és polgármester munkájához
jó egészséget, közös, előre mutató, együtt gondolkodást
kívánok! remélem, hogy mindenki számára lezárul az
egymásnak feszülő időszak, amely az utóbbi hónapokra
leginkább jellemző volt. remélem továbbá, hogy a külön-
böző tisztséget betöltők, a rájuk ruházott jogokat a demokrá-
cia, és nem a diktatúra eszközeként kívánják használni. Mint
eddig is, ezt követően is a józan ész és a tiszta erkölcs határain
belül együtt fogok működni mindazokkal, akik ennek
szellemében végzik munkájukat. azonban, ha szükséges,
nevemet és személyiségemet vállalva, minden eszközzel fel
fogok lépni azokkal szemben, akik nem a köz javát szol-
gálják! amennyiben a választási kampány során leírt
lehetőségekre, elképzelésekre a képviselő-testületben part-
nerre találok, úgy együtt sikerre visszük azt. kampányom jel-
mondatával köszönöm meg megtisztelő figyelmüket e sorok
elolvasásáért, „Megélhetést Mindeniknek”!

Tisztelettel:Novák Imre

Erika Divatáru

Végkiárusítás!

A KIÁRUSÍTÁS MINDEN
RUHÁZATI TERMÉKRE ÉS

KIEGÉSZÍTŐRE
VONATKOZIK!

EGYES TERMÉKEK 
70%-OS 

KEDVEZMÉNNYEL!

kiárusítás: 2014. november 3. 
és december 31. között!

Nyugdíjas hírek
október 2-án részt vettünk az idősek Világnapja alkalmából

rendezett megemlékezésen a művelődési házban. kis csapatunk
egy kis kabaré jelenettel képviseltette magát, melynek címe: az
adóív aláírása volt. előadta: papp károlyné és papp károly.

október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére rendezett ko-
szorúzási ünnepségen vettünk részt, és a felállított kopjafánál az
egyesület nevében koszorút helyezett el papp károlyné és Vasas
imre.

október 11-én a füzesgyarmati klub meghívásának tettünk
eleget. a műsort az Őszikék népdalkör színesítette, és szólót
énekelt adamik jános és farmasi lajosné. jó hangulatú baráti
találkozó volt. ezúton szeretnénk megköszönni kónya Mihály-
nak, hogy biztosította részünkre az autóbuszt.

október 18-án a Csárdaszállási klub meghívására disznótoros
vacsorán vettünk részt.

október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharcban
elesett hősök emlékére rendezett ünnepségen vettünk részt, majd
a kopjafánál koszorúval emlékeztünk. az egyesületet papp
károlyné és Vasas imre képviselte.

október 24-én a Csabai kolbászfesztiválon vettünk részt.
reményeink szerint ez hagyománnyá válik, és jövőre többen
kedvet kapnak a kolbásztöltéshez. ezúton szeretnénk
megköszönni a polgármester úrnak a felajánlott gépkocsit.

Programjaink a közeljövőben: November 8-án Körös-
ladányban veszünk részt a kolbásztöltő versenyen, majd no-
vember 15-én Köröstarcsára és november 22-én
Füzesgyarmatra megyünk a jó barátságot ápolni.

Kérem a nyugdíjas társainkat, minél nagyobb létszámmal
vegyenek részt rendezvényeinken!

Vasas Imre, az egyesület elnöke

Újszülött
2014. október 3-án

született bereCzki bianka.

édesanyja naGy áGnes, 

édesapja bereCzki attila.

Gratulálunk!

Újszülött
2014. október 12-én született

zeller sándor károly.

édesanyja nyiri tünde, 

édesapja zeller sándor.

Gratulálunk!

Újszülött
2014. október 15-én

született Czifrák kende.
édesanyja

Meizner Mariann,
édesapja Czifrák Gábor.

Gratulálunk!



Dévaványai Hírlap - 16. oldal

Labdarúgás
A legutóbbi lejátszott hat mérkőzésből 7 pontot sikerült össze
gyűjteni a csapatunknak, ami jelenleg a 10 helyhez elegendő. Bár
nagyon szoros a tabella, így hát cseppet sem dőlhetnek hátra a fiúk.
Mindösszesen csak 3 pontra van a kieső zóna, viszont a negyedik
hely is csak 6 pontra található. Ez hűen tükrözi, hogy milyen ki-
egyensúlyozott bajnokság lesz az idei. Amiben minden pont számí-
tani fog.
DÉVAVÁNYA – JAMINA 1-0 (0-0)
Dévaványa: 200 néző V.: György S.
Dévaványa: Kálmán., Szalai., Séllei L., (Kálai B.), Furka Zs., Juhász
D., Bakó B., Ernyes R., Nyíri J., (Séllei D.), Adamecz I., Kéki Cs.,
Molnár J., (Czakó I.) Gólszerző: Kéki Cs.
Edző: Tagai Attila – Végig taktikusan játszva, megérdemelten
gyűjtöttük be a nagyon fontos három pontot. Jók: Az egész csapat.
Az első félidőben jobbára csak küzdelem folyt a pályán, mert a ja-
minaiak remekül védték le térfelüket. A vendégek precizitásának
köszönhetően túl sok gólhelyzetet nem tudtak kialakítani a ványaiak,
igaz, saját kapujuk előtt sem volt izgalom.
Szünet után a házigazdák több lehetőségéből Kéki értékesített egyet,
ami végül meghozta a három pontot a zöld-fehéreknek. A folytatás-
ban ugyanis veszélyes gólhelyzetet egyik csapat sem tudott kialakí-
tani, így az eredmény már nem változott. 
SZARVAS – DÉVAVÁNYA 3-1 ( 2-1)
Szarvas:180 néző V.: Bán I.
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B., (Czakó I.), Séllei L., Furka Zs.,
Juhász D., Kálai B., (Panyik F.), Bakó B., (Nyíri J.), Diós K.,
Adamecz I., Kéki Cs., Molnár J.  Gólszerző: Kéki Cs.
Edző: Tagai Attila – A mai gyenge játékunkkal jó vendég módjára
csak asszisztálni tudtunk a hazaiak győzelméhez.
Kiegyenlített játék közepette szerzett vezetést a hazai csapat bő ne-
gyedóra után. Bogdán jobb oldalról elvégzett 18 méteres sza-
badrúgását Kálmán a felső lécre tenyerelte, a labda egészen a 16-osig
pattant, de a szarvasiak visszafejelték azt az ötösre, ahol Furár mellel
levette, majd fordulásból a hálóba lőtt. A vendégcsapat a hátrányban
is szoros védekezésből próbált gyors kontrákra építkezve ered-
ményes lenni. Egy ilyen akció végén összejött az egyenlítés is. Kéki
volt a „bajkeverő”, aki a jobb oldalon iramodott meg, kényszerítőzés
után egy védőről pattant vissza hozzá a labda, amit a balról felfutó
Molnárhoz továbbított. A támadó 16 méteres lövését védte Kiri, de
a kipattanót Kéki a 11-es pont tájékáról biztosan vágta a hálóba.
Álmos játék közepette a szarvasiak félóra elteltével lekopírozták az
első góljukat. Bogdán ugyanarról a helyről végzett el szabadrúgást,
ahonnan az első találat indult, ám ezúttal ballal úgy tekerte el a lab-
dát, hogy az a sorfalról felpattanva vágódott a rövid felsőbe. Szünet
után is megmaradt a vendégek harcmodora, előreívelt labdáikat
azonban Kiri kapus ötödik védőként rendre ártalmatlanította. Több
helyzet is akadt mindkét oldalon, de ezek a 69. percig sorra kimarad-
tak. Ekkor a csereként beálló Zsíros használta ki az ügyetlenkedő
védője hibáját, és a 16-os bal oldali csücskénél megszerzett labdával
12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Az utolsó húsz percben érdemi
dolog nem igazán történt, így maradt a szarvasi győzelem, ami a lá-
tottak alapján reálisnak tekinthető.
DÉVAVÁNYA – MEZŐKOVÁCSHÁZA 0-1 (0-1)
Dévaványa: 200 néző V.: Kocsondi B.
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B., (Séllei L.), Furka Zs., Juhász D.,
Kálai B., Bakó B., (Kovács F.), Séllei D., (Nyíri J.), Adamecz I.,
Kéki Cs., Ernyes R., Molnár J.
Edző: Tagai Attila -  Nehéz egy ilyen mérkőzés után nyilatkozni, de
egy biztos, hogy rossz irányba haladunk. Jók: Bakó B., Molnár J.
A helyzetek számát tekintve kiegyenlített mérkőzés folyt, bár a ha-
zaiak akciói kétségtelenül sokkal nagyobb gólveszélyt hordoztak
magukban. Ennek ellenére a vendégek úgy jutottak vezetéshez, hogy
egy ideig maguk sem hitték el. Karancsi jobb oldali szögletét Bíró
fejelte a kapufára, ahonnan a labda a gólvonalra pattant. A kovács-
háziak sem voltak biztosak a dolgukban, de Tóth Imre asszisztens
jelzésére Kocsondi játékvezető a középkörbe mutatott, és a másod-
perc töredéke alatt gólörömmé változott a tanácstalanság. A térfél-
csere után ellaposodott a játék. A látogatók szervezetten védekeztek,
a ványaiak pedig monoton támadásokat vezettek, komolyabb hely-
zetre azonban nem futotta erejükből, így maradt a gól nélkül elért

vendégsiker. 
GYOMAENDRŐD – DÉVAVÁNYA 1-1 (1-1)
Gyomaendrőd: 300 néző V.: György S.
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B., Séllei L., Furka Zs., Juhász D.,
(Diós K.), Kálai B., Bakó B., Adamecz I., Kéki Cs., Ernyes R., (Nyíri
J.), Molnár J. Gólszerző: Kéki Cs.
Edző: Tagai Attila – Továbbra sem tudjuk átlépni az árnyékunkat,
eredménykényszer alatt képtelenek vagyunk játszani.
Jók: Furka Zs., Diós K., Kéki Cs.
Változatos első félidei játék folyt a pályán, hol az egyik, hol a másik
fél dominált rövidebb szakaszokra. Egy ilyen időszakot kihasználva
a meccs elején Kéki juttatta vezetéshez a ványaiakat 10 méterről el-
rúgva a labdát a kapus mellett. A két hálóőr egyébként nem sokat
unatkozott, igaz komolyabb helyzeteknél nem kellett játékba
avatkozniuk. A félidő végén szemfüles góllal egyenlített Csapó, ki-
használva a vendégek védelmének rövidzárlatát. Szünet után
megélénkült a játék, mindkét oldalon adódott lehetőség a vezetés
megszerzésére, de a támadók kölcsönösen hadilábon álltak a befe-
jezésekkel. Jellemző, hogy a ványaiak még büntetőből sem tudták
bevenni Sztankó kapuját. A 74. percben Adameczet buktatták a ti-
zenhatoson belül, a megítélt tizenegyest Kéki a jobb sarokra
helyezte, de a hazai kapus nagy bravúrral hárított. A meccs haj-
rájában már nem történt olyan esemény, ami befolyással lehetett
volna a meccs végkimenetelére. 
A két csapat mintha túlságosan is tisztelte volna a másikat, s a biztos
védekezést tartotta szem előtt a támadójáték domborítása helyett. A
vendégek egy árnyalatnyival talán közelebb jártak a három pont
megszerzéséhez, de ezt a pluszt „elfüstölték” a büntető kihagyásá-
val.
FÜZESGYARMAT – DÉVAVÁNYA 1-0 (1-0)
Pályaválasztási cserével
Füzesgyarmat: 200 néző V.: Kóródi F.
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B., Séllei L., Juhász D., (Nyíri J.),
Diós K., (Pálfi J.), Kálai B., Bakó B., (Tamási I), Adamecz I., Kéki
Cs., Ernyes R., Molnár J. Edző: Tagai Attila – A mai jó játékunk egy
kis szerencsével pontot érhetett volna. Jók: Adamecz I., Kálai B.,
Séllei L., Molnár J., Diós K. 
Kivárásra játszott mindkét csapat az elején, próbálta kicsalogatni el-
lenfelét. A hazaiak birtokolták valamivel többet a labdát, és közel 20
percnyi játék után a vezetést is megszerezték, igaz Bajnók közeli
góljának értékét némileg csökkentette, hogy előtte kézgyanúsan tette
maga elé a labdát, de sem az asszisztens, sem a játékvezető nem vette
észre. A gól után a ványaiak többet kezdeményeztek, Földesi kapu-
jáig azonban csak ritkán jutottak el, akkor is magabiztosan hárította
kísérleteiket a hazaiak rutinos hálóőre.A térfélcserét követően jó
ideig meddő mezőnyjáték folyt, néhány indokolatlanul kemény
belépő tarkította csak a monoton játékot. A találkozó hajrájában a
ványaiak Ernyes kapufájánál jártak legközelebb az egyenlítéshez,
válaszul viszont Urbán biztosíthatta volna be a gyarmatiak
győzelmét, de a felső lécet találta el félfordulatból. Közepes szín-
vonalú csatában a szerencsésebb fél szerezte meg a három pontot, a
vendégeknek a kapott gól körülményei miatt fájhatott leginkább a
vereség.
DÉVAVÁNYA – TÓTKOMLÓS 3-0 (0-0) 
Füzesgyarmati műfüves pályán, Füzesgyarmat: 50 néző V.: Pogonyi F.
Dévaványa: Kálmán L., Szalai B., Furka Zs., Séllei L., Kállai B.,
(Czakó I.), Bakó B., Adamecz I., Molnár J., ( Nyíri J.), Juhász D.,
Ernyes R., Kėki Cs. Gólszerzők: Ernyes R. 2, Adamecz I.
Edző: Tagai Attila - Első félidei gyenge játékunk után a második
félidőben már magabiztos játékkal megérdemelten szereztünk
győzelmet. Jók: Adamecz I., Ernyes R., Furka Zs., Kálai B., Bakó
B., Molnár J.
Alacsony színvonalú első 45 percet láthatott a kis számú publikum.
Jobbára a két tizenhatos között zajlott a küzdelmes mezőnyjáték.
Feljegyezni valót csupán Kéki ígéretes lehetősége jelentett a
játékrész közepén. A mozgékony csatár a tizenhatos saránál becse-
lezte magát, és kicsit kisodródott szögből, az ötös vonalainak
találkozása közeléből, laposan a rövid sarok mellé durrantott. A má-
sodik félidő nagy részében az történt a pályán, amit a Dévaványa
akart. Ennek eredményeként a hazai csapat már a játékrész elején
kétgólos előnyre tett szert.
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Az 50. percben Ernyes és Adamecz kényszerítőzött, melynek
végén a visszakapott labdát a nyurga támadó a tizenegyes pont
tájékáról rúgta a kapu jobb oldalába. Fel sem ocsúdtak a
vendégek a bekapott góltól, amikor Adamecz a Szalai által vis-
szagurított labdát belsőzte 8 méterről a jobb sarokba. A zöld-fe-
hérek a továbbiakban is kontrollálták a játékot: Adamecz és Kéki
próbálkozásainál kellett bravúrt bemutatnia Braun kapusnak. A
hajrában ismét Ernyes villant, miután a TTC térfelének közepéről
megindulva, átcselezte magát két emberen, majd a kimozduló
kapus mellett balról helyezett a kapuba.
A házigazdák a második játékrészben lényegesen többet tettek a
három pont megszerzése érdekében, és nem érdemtelenül nyerték
a mérkőzést.
Dévaványai Se jelenlegi állása a táblázaton:

M GY D V
1. Kondoros 12 12 0 0 (55-4) 36 pont
2. Orosházi R 12 8 3 1 (30-9) 27 pont
10. Dévaványa 12 4 1 7 (10-20) 13 pont

az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Dévaványa – Jamina 0-1 (0-1)
Szarvas – Dévaványa 3-0 (2-0)
Dévaványa – Mezőkovácsháza 6-0 (1-0)
Gólszerzők: Szőnyi Á., Papp V., Halasi P., Somogyi K., Gubucz
V., Kecskeméti V.
Gyomaendrőd – Dévaványa 2-7 (0-4)
Gólszerzők: Gubucz V. 4, Kovács F., Gyebnár T., Séllei D.
Füzesgyarmat – Dévaványa 0-9 (0-4)
Gólszerzők: Kovács F. 3, Gubucz V. 2, Szőnyi Á., Faragó N.,
Gyebnár T., Horváth B.
Dévaványa – Tótkomlós 6-0 (4-0)
Gólszerzők: Kovács F. 3, Kovács Z., Papp V., Gubucz V.
Az ifjúsági csapat jelenlegi állása a táblázaton:

M GY D V
8. Dévaványa: 12 6 1 5  (45-17) 19 pont 
Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, látogas-
son el az alábbi honlapra: www.devavanyase.gportal.hu  A
mérkőzés fő támogatói: Városi Önkormányzat, Harmadik Félidő
Söröző, Parola Mihály, Darvasi Sándor, Mideczki Zoltán,
Kőszegi János, Czakó István, Tagai Attila, Dr. Nagy László, Pro-
kics László, Valach Piroska, Takács Gyula, Váradi Károly,
Dékány József, Kiss Károly és családja, Balogh István, Pervanov
Ádám, Fazekas Gyula, Papp Marcell, Feke Tibor, Papp Sándor,
Pengő Imre, Marton Lajos, Nagy Gábor (Kékteve), Vakarcs Sán-
dor, Papp László, Takács István, Kovács András, Faragó Zsig-
mond, Tóbiás Gábor, Vaszkó Imre, Papp Zsigmond, Csordás
Ferenc, Pálfi János, Furka Lajos, Gyányi Lajos, Mobilimpex Kft.
(Zsiványtanya Kocsma), Szilágyi Sándor, Magyar Zsolt, Bartha
Sándor, Takács József, Kéki Gábor, Nagy János, Tóth Lajos, Kál-
lai Imréné, Kádár Csaba, Erdős Csaba, Gyányi Norbert, Gyányi
Albert, Zeller Sándor, Pesztránszki Zsigmond, Kiss Endre, Barna
Sándor, Zsila Ferenc, Kisari Tibor, Gyebnár Mihály, Furka Zsolt,
Tóth Sándor, Vasvári László, Fehér Mihály, Séllei  Róbert.

Adamecz István

szőnyegtisztítás 
és Vegytisztítás 

felvevőhely: DÉvaványa, arany JánoS u. 39. Sz. 
a nagy iSkolával Szemben lÉvő ruhaboltban. 

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig:
0800-1200 , 1400-1700-ig 

szombat:800-1200-ig

Tel: 06-66-483-711, 
06-70-408-56-81

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

új bálás turi nyílt 
a Ságvári út 19. Szám alatt.

gyertek a manyi turiba! 

Amerikai, kanadai és norvég bálás

ruhákkal,  olcsó árakkal, folyamatosan 

újuló árukészlettel várunk! 

A bébi ruhától, a felnőtt ruháig 

mindenféle méretben!

Jó minőségű

kisbálás búzaszalma

eladó.
Érdeklődni: 06-30/ 284-8642
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FiGYELEm! LApZártA
2014. novEmbEr 24., 16 órA!!!

a hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba DIgItálIs FoRmáBan a határidő be-
tartásával! Csak a november 24-ig beérkezett cikkek jelennek
meg az újságban! a határidő után érkezőket a következő lap-
számban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a bereczki imre helytörténeti
Gyűjteményben (dévaványa, széchenyi u. 8.).

KövetKező szám megjelenÉse:DecemBeR  5.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

DÉvaványaI hÍRlap-Dévaványa város önkormányzata
tájékoztató lapja. Kiadó: Dévaványa város  önkormányzata,
5510 Dévaványa, hősök tere 1. eng. szám: 3.4.1.1739/1999.
szerkesztőség: DámK Bereczki Imre helytörténeti
gyűjtemény 5510 Dévaványa, széchenyi u. 8., tel.: (66)485-
040. e-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkor-
manyzat@devavanya.hu. Felelős  szerkesztő: Burainé
murányi magdolna. Felelős kiadó: valánszki Róbert pol-
gármester. megjelenik: havonta. Készült: Kovács zsolt
06-30/516-1667. Kiadványszerkesztés: DámK Bereczki Imre
helytörténeti gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Kis anikó

inGAtLAnKöZvEtítés - hitELüGYintéZés
lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGyVédtŐl a hiteliG!
hitelkÖzVetÍtés bárMilyen lakás Célra és szabad Fel-
használásra. telJes banki ÜGyintézés az OrszáG eGész terÜletén!!!
réGebbi, rOssz kaMatOzásÚ hitelek kiVáltása kedVezŐbb
Feltételekkel. ÚJ!!! állaMi kaMattáMOGatásÚ lakáshitelek, ÚJ és
használt lakás, Családi ház  Vásárlásra, kOrszerŰsÍtésre Jelen-
tŐs kaMatkedVezMényekkel, MódOsUlt, kedVezŐbb Feltételekkel! 
laKáshIteleK ... most az InDulÓ BanKI KöltsÉgeK És a KözjegyzőI
DÍj teljes elengeDÉsÉvel!!! 
a hItelügyIntÉzÉs nálam Ingyenes!
eladó családi házak Dévaványán: /irányárak/
1,5 szoba összkomfortos ház a bánomkert úton 4 mó Ft.
2 szoba összkomfort, 2 kazános közp. fütéses ház a körösladányi úton 6,5 mó Ft.
3 szoba, teljes komfort, száraz vályogház, közp. fűtés,  a szeghalmi úton 4,8 mó Ft. 
2,5 szobás, teljes komfortos ház  /2 kazános közp. fűtés/, a zrínyi út közepén 7,5 mó Ft. 
1 szobás, fürdőszobás ház, /2 db gázkonv./, a zrinyi úton /bejárat a Május l útról is/ 2,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, vegyes fal, gázkonvektoros, a ságvári út elején 4,5 mó Ft. 
2 szobás, tégla alapon épült, teljes komfortos, szép vályogház, a széles úton 2,9 mó Ft. 
2,5 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, nagy gazd. épületek, a bánomkert úton 6 mó Ft. 
3 szoba+hall, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, az eötvös úton 8 mó Ft. 
2 szobás, teljes komfortos ház /2 db. gázkonvektor/, a széchenyi út közepén 1,3 mó Ft. 
2 szobás, komfort nélküli vályogház, 1100 m2, művelt telken, a Vajda úton 1 mó Ft.
2 szobás, központi fűtéses, teljes komfortos téglaház, a körösladányi út közepén    2,5 mó Ft.
2 generációnak is alkalmas, tetőtér beépítéses ház, 2 kazános fűtés, a hunyadi úton 14,7 mó Ft.
2 szoba + nappali, teljes komfortos ház, 2 kazános fűtéssel, új radiátorokkal, a szeghalmi úton

6 mó Ft
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, blokktégla ház, gázkonv., az árpád út közepén 4,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, tégla építésű ház /3 db gázkonvektor/, a tompa úton 3,2 mó Ft.   
3 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a szeghalmi út közepén 5 mó Ft. 
3 szoba + ebédlő teljes komfort két kazános fűtés, melléképület a Jéggyár úton 9,4 mó Ft.
3 szoba+nappali, 2 kazános központi fűtéssel, teljes komfort, melléképület, a zrinyi úton 10 mó Ft.
2 szobás téglaház, teljes komfortos, 3 db gázkonv., gazd. épületek, a kisujszállási úton 3,8 mó Ft.   
2,5 szobás, teljes komfortos, felújított ház, 2 kazános közp. fűtéssel, a zrinyi úton 6,8 mó Ft.
2 szobás, km. téglaház, hőszigetelt, teljes komfort, gázkonvektoros, a damjanich úton 4,5 mó Ft.    

egyéb eladó ingatlanok:
Gyomaendrődön  2+2 félszobás, erkélyes társas lakás az Okt. 6. ltp.-en 7,5 mó Ft.

ÉRDeKlőDnI lehet:  FeKete anDRás – teleFon 66/483-464,
vagy 06/20/3901-464 /BáRmIKoR, hÉtvÉgÉn Is/ 

DÉvaványa, KöleshalmI út 14. 
e-maIl: feketeandras44@freemail.hu

"b" (személygépkocsi) 
"a" (motorkerékpárok), 

"M" (segédmotoros-kerékpár)

JármŰvEZEtŐi 
tAnFoLYAm 

A mŰvELŐDési háZ mELLEtti Kis épüLEtbEn
(Dv., gyöngy u. 6.) 

Kamatmentes RÉszletFIzetÉsI lehetősÉg!
elmélet, uhrin Róbert, 20 000.-Ft. gyakorlat, uhrin lajos. 

a költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

tájékoztató megbeszélés:
2014. november 14.  (péntek) 1700 óra 
tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

Dr. Zsíros istván
állatoRvos, állatpatIKa:

630-730, 1700-1730

06-30/391-46-05
Egész nap hívható!

veszettsÉg ellenI oltás,
KutyáK chIppezÉse!

Kedvező árakkal állok 
régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

Közérdekű telefonszámok
Mentők: 104, tűzoltók: 105, rendőrség:  107

a gyomaendrődi orvosi ügyelet  66/386-520-as számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/ 633-7220

Polgárőrség: 06-30/ 627 -1069, e-on hibabejelentő: 06-80/ 210 - 310
Mike Géza szülész-nőgyógyász: 56/550-469 

Időpontkérés: kedd 10-12 óra között, rendelés: szerda 10-18 óra

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!

Eladó 

17,5 ha szántó a

Varsányháti részen

szabad

rendelkezésre.

Irányár: 18 millió Ft

Érd: 06-30/9447-230

37 éves

egyedülálló

férfi

kapcsolatot

keres!

06-70/364-0125






