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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2015. szeptember 4. napján 

rendkívüli ülést tartott.
A képviselő-testületnek több halasztást nem tűrő 

ügy miatt kellett ülést tartania. Első napirendi pont 
keretében vitatta meg a városban kiépítésre kerülő 
térfi gyelő rendszerhez szükséges pótmunkálatokat, 
melynek díja 2.179.234,-Ft, így 9+2 térfi gyelő ka-
mera kerül majd kihelyezésre.

Második napirendi pontban döntöttek arról, hogy 
az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati sze-
mélygépjármű kerüljön értékesítésre és helyette az 
önkormányzati feladatok ellátására egy másik szol-
gálati személygépjármű kerüljön beszerzésre, így a 
következő napirendben a beszerzési eljárás eredmé-
nyeként a Hovány Autó Planet Kft. legalacsonyabb 
összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. Ennek 
megfelelően egy Mitsubishi Space Star 1,2 Intense 
típusú használt személygépjármű kerül beszerzésre 
2.650.000,-Ft értékben.

Negyedik napirendi pontban döntöttek új szolgála-
ti kisteherautó beszerzéséről, mely a közfoglalkoz-
tatás keretében kialakított építő brigádok munkáját 
segítené, így egy Fiat Ducato 2,3 JTD használt kiste-
herautó kerül megvásárlásra 1.500.000,-Ft értékben.

Az ötödik napirendi pontban pályázat kiírásáról 
hoztak döntést a hivatal informatikai hálózatának 
korszerűsítése érdekében. 

A bejelentések keretében a testület döntött arról, 
hogy támogatást nyújt a Dévaványai Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat részére rendezvényük meg-
valósításához, továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a 
pszichológiai szakrendelés 2015. szeptember 15. 
napjától havonta 2x8 órában működjön a települé-
sen, így a gyermekek is ellátásra kerülhetnek.

A képviselő-testület 2015. szeptember 21. nap-
ján ismételten rendkívüli ülést tartott.

Az első napirendi pontban a helyi gazdálkodókkal 
megkötött haszonbérleti szerződések módosításáról 
döntöttek, melynek értelmében 2015. szeptember 1. 
–  2020. december 31. közötti időtartamra kerülnek 
megkötésre.

Második napirendi pont keretében a 2015. évi bel-
ső ellenőrzési tervben szereplő elvégzett feladatok-
ról szóló tájékoztatót fogadta el a testület, melyben 
a DÁMK, a Strandfürdő, valamint a kerékpárút és a 
kiépített parkolók közbeszerzési eljárásának ellenőr-
zése szerepelt.

A képviselő-testület 2015. szeptember 24. nap-
ján megtartotta soron következő ülését.

A polgármester a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentés megtárgyalása előtt ismer-
tette, hogy Szűcs Zoltán a Dévaványai Rendőrőrs 
korábbi őrsparancsnoka szeptember 1. napjával át-
helyezésre került Mezőtúrra, majd bemutatkozhatott 
Szegedi Róbert alezredes, mint megbízott őrs-
parancsnok.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határoza-
tokról és a polgármesternek a testületi ülések között 
végzett munkájáról szóló jelentést megtárgyalta és 
elfogadta.

Első napirendi pontban a Szeghalmi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2014-ben végzett munkájáról 
szóló beszámolót tárgyalta meg a testület, majd elis-
merő oklevelek kerültek átadásra, a kéthalmi tűze-
setnél tanúsított hősies helytállásukért. A beszámo-
lót egyhangúlag elfogadta a testület.

Második napirendi pont keretében került elfoga-
dásra a VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egye-
sület 2015. évi tevékenységéről készült beszámoló. 
Az egyesület több változáson ment keresztül ebben 
az évben, a minél színvonalasabb munkavégzés ér-
dekében.

A harmadik napirendi pontban az önkormányzat 
gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tá-
jékoztatót tárgyalta a testület. Összegezve a teljesí-
tett adatokat féléves időszakra lebontva elmondha-
tó, hogy a működés területén nem volt fennakadás. 
A beszámolót 1.365.860 eFt teljesített bevétellel és  
833.928 eFt teljesített kiadással egyhangúlag elfo-
gadták.

Negyedik napirendi pontként az adóhatósági te-
vékenységről szóló beszámolót tárgyalta a testület. 
Az adó befi zetésekről elmondható, hogy a talajter-
helési díj kivételével mindegyik az időarányos fe-
lett teljesült.

Az adóiroda behajtási tevékenységének hatékony-
ságát az alábbi táblázat szemlélteti:

 

Tartozás
2015. január 

1-én

Elszámolt 
befi zetés előző 
évi hátralékba
2015. június 

30-ig

Hátralékosok 
száma (fő)

Magánszemélyek kom. adója 7.511.000,- Ft 1.769.000,- Ft 307

Vállalkozók kom. adója 65.100,- Ft 15.000,- Ft 20

Talajterhelési díj 1.187.000,- Ft 437.000,- Ft 11

Iparűzési adó 33.271.000,- Ft 17.424.000,- Ft 50

Gépjárműadó 2.631.000,- Ft 912.000,- Ft 86

Késedelmi pótlék 10.585.000,- Ft 626.000,- Ft 1045

Összesen: 55.184.000,- Ft 21.830.000,- Ft 1519
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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület az adóhatósági tevékenység-

ről szóló beszámolót elfogadta.

Ötödik napirendben került megtárgyalásra a 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal mű-
ködéséről szóló beszámoló. A hivatalon belül ösz-
szevonásra került néhány szervezeti egység, így a 
szervezés az igazgatási irodához csatlakozott, va-
lamint az informatikus is hozzá tartozik ez évtől. 
Törvénymódosítás miatt 2015. április 1. napjától a 
DÁMK a hivatalhoz tartozik gazdaságilag. A közös 
önkormányzati hivatal Ecsegfalván kirendeltséget 
működtet. A közös önkormányzati hivatal létszáma 
27 fő, melyből 4 fő a kirendeltségen dolgozik, a 
jegyző pedig heti rendszerességgel ügyfélfogadást 
tart a kirendeltségen. Év közben 3 fő köztisztviselő 
munkaviszonya megszűnt, de a helyek azóta betöl-
tésre kerültek. A hivatal megfelelő tárgyi feltéte-
leinek biztosítása folyamatban van, megkezdődött 
az épület elektromos- és informatikai hálózatának 
korszerűsítése is. A közös hivatal működéséről ké-
szített beszámolót egyhangúlag fogadta el a képvi-
selő-testület.

Hatodik napirendi pont keretében módosításra ke-
rült az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szó-
ló önkormányzati rendelet. Több okból is szükséges 
volt a módosítás, mint például a közfoglalkoztatás 
vagy a korábban meghozott képviselő-testületi dön-
tések. A költségvetés módosításával annak fő össze-
ge 62.768 eFt-tal nő, így 1.947.125 eFt-ról 2.009.893 
eFt-ra változik. A rendelet módosítását egyhangúlag 
elfogadták.

Hetedik napirendi pontban a lakások és helyisé-
gek bérletéről szóló rendeletet módosították, mi-
vel a testület korábban határozott arról, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező jelenleg bérleti 
jogviszonyban lévő lakásait értékesíti. Ennek meg-
felelően elfogadásra került a módosított rendelet 
tervezete.

Nyolcadik napirendi pontban döntött arról a tes-
tület, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer-
hez. Ennek megfelelően egyhangúlag elfogadták a 
Bírálati szabályzatot.

Kilencedik napirendi pont keretében az önkor-
mányzati tulajdonú belterületi ingatlanok elide-
genítéséről hoztak döntést. A 2015. június 24-ei 

ülésen 14 db ingatlan pályázati úton való meghirde-
téséről döntöttek. A meghirdetett ingatlanok közül 
négyre érkezett be ajánlat, ennek megfelelően azok 
elidegenítése mellett döntött a testület.

Tizedik napirendben tárgyaltak a Nemzeti Esz-
közkezelő Zrt. által felajánlott ingatlanok önkor-
mányzati tulajdonba vételéről. Az előterjesztésben 
34 ingatlanról van szó, melyek kapcsán úgy döntött 
a testület, hogy nem kívánja azokat átvenni. A leg-
több ingatlan felújítást igényel, ennek jelenlegi ára-
kon kalkulált költsége 125.000,-Ft/lakás, melynek 
mértéke a jövőben csak növekedni fog. 

Tizenegyedik napirendi pontban a Dévaványai 
Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szó-
ló beszámolót vitatta meg a testület. A beszámoló 
részletesen bemutatta a bizottság munkáját, így a 
testület egyhangúlag elfogadta azt.

A bejelentések keretében a Családsegítő és gyer-
mekjóléti szolgálat ellátásáról is tárgyalt a testület, 
de ezen ügyben nem született döntés. Döntöttek ar-
ról, hogy a Gyulai Szakképzési Centrum Dévavá-
nyai Szakképző Iskolája és Kollégiuma részére bér-
be adják a Seres István Sporttelepet és a Hunyadi u. 
110. szám alatti ingatlant is a 2015/2016. tanévre. 
Elfogadták az Európai Autómentes Napról szóló 
tájékoztatót, továbbá döntést hoztak az őszi búza 
vetőmagra beérkezett ajánlatokról is.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2015. 
október 29. napján 15 órai kezdettel tartja, 
melynek napirendjei a következők:

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelés-
be adásának és a telep működésének tapasztala-
tairól.

2. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyűj-
téssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról.

3. Tájékoztató Dévaványa környezetvédelmi hely-
zetéről.

4. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. 
A vállalkozásba átadott önkormányzati vagyon 
hasznosításának tapasztalatai.

5. A 2015. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 
szóló tájékoztató megvitatása.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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Polgármesteri tájékoztató

Mozgalmas hónapot zártunk

Nem csak az iskolák, de mi is igen mozgalmas 
szeptembert zártunk. Szeptember 7-én került át-
adásra városunkban az új hulladéklerakó, mely a 
szelektív hulladékgyűjtés és kezelés hatékonyságát 
hivatott szolgálni. Szeptember 16-án egy Vidékfej-
lesztési Konferenciára, majd azt követően a Déva-
ványai Kormányablak átadására került sor. Fejlődé-
sünket és erőnket mutatja, hogy Kormányablakunk 
az országban a 147. átadott integrált ügyfélszolgálat, 
viszont az első, amely nem járási székhelyen épült. 
Szeptember 25-én megrendezésre került Gyomaend-
rődön az első Járási Sportnap, melynek célja, hogy a 
járási települések hivatalaiban dolgozók, akik folya-
matos munkakapcsolatban vannak, végre személye-
sen is találkozzanak. A jövő évi sportnap rendezője 
Dévaványa lesz. 

Megkezdődött a középiskola felújítása

Szeptemberben derült ki az eredménye, annak az 
önkormányzati pályázatnak, mely a középiskola és a 
pedagógiai szakszolgálat épületének felújítását céloz-
ta meg. A 140 millió forintot meghaladó támogatás 
az épületek külső hőszigetelését, nyílászárócseréjét 
teszi lehetővé. A megvalósításra igen szűkös határidő 
áll rendelkezésre, ezért a munkálatok már meg is kez-
dődtek és reményeink szerint decemberig be is feje-
ződnek. A megvalósítás alatt a kivitelező törekszik 
arra, hogy a pedagógiai munkát a lehető legkevésbé 
zavarva végezze a felújítást. A támogatásnak köszön-
hetően jövőre már korszerű, energetikai szempontból 
megújult épületekben folyhat az oktató-nevelő mun-
ka, városunk ismét két szépen felújított épülettel gaz-
dagodhat.

Október elseje az Idősek Világnapja

Idén is október elsején köszöntöttük idős lakos-
társainkat, akiknek kis ünnepséggel, műsorral ked-
veskedtünk a művelődési házban. A középiskola 
diákjainak közreműködésével, fogadással köszön-
tük meg a példamutatást, emberi értéket, az élet-
bölcsességet, tapasztalataikat, melyeket átadtak 
nekünk. Köszönjük féltésüket, törődésüket, gon-
doskodásukat, a sok fáradozást!

Kívánom minden időstársunknak, hogy családtagja-
ik szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepe-

iket, ajándékozzák meg Önöket vidámsággal, békes-
séggel, fi gyelmükkel, szeretetükkel.

Betakarítási ünnep Dévaványán

Szeptember 26-án már 8. alkalommal került meg-
rendezésre városunkban a Betakarítási ünnep, mely 
ebben az évben egy vidékfejlesztési konferenciával is 
bővült. A már hagyományosnak számító őszi rendez-
vényünket idén különösen nagy fi gyelem kísérte, mert 
az önkormányzat  a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
elnökségének javaslatára 3 175 000 forint támoga-
tást kapott a célok megvalósítására. Az időjárás nem 
kedvezett a szervezőknek, mégis sokan látogatták az 
egész napos vásárral, kiállítással, kézműves foglal-
kozásokkal, kóstolással, egybekötött hagyományőrző 
rendezvényt. A kilátogatókat forró, szürkemarhából 
készült gulyással vendégeltük meg. A fellépők között 
volt többek között Gryllus Vilmos, Tóth Vera és Somló 
Tamás. A rendezvény fontos részét képezte egy vidék-
fejlesztési konferencia, melyet korábban, szeptember 
16-án tartottunk meg, Kis Miklós Zsolt agrár-vidék-
fejlesztésért felelős államtitkár részvételével. A kon-
ferencián főként a változó agrártámogatásokról és a 
hamarosan megjelenő vidékfejlesztési pályázatokról 
kaptak fontos információkat a résztvevők.

Valánszki Róbert
polgármester

„A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat El-
nökségének javaslata alapján, az Európai Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alap társfi nanszírozásában 
megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jó-
váhagyásával készült.” 
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Ünnepélyes keretek között adták át Békés megye  nyolca-
dik kormányablakát Dévaványán.  Az ünnepségen Valánszki 
Róbert polgármester kö-
szöntötte a vendégeket. El-
mondta, hogy Dévaványa 
korábban székhelytelepülés 
volt, ez a funkciója azonban 
mára megkopott, azonban 
a Kormányablak megnyitá-
sával ez a helyzet újraérté-
kelődik.

Dr. Baltay Tímea, kor-
mányablakokért felelős 
helyettes államtitkár kö-
szöntőjében elmondta, hogy 
Dévaványán az ország 147. 
kormányablaka nyílhat 
meg. A cél az elégedett ál-
lampolgár és ezzel az új, 
egységes intézményrend-
szerrel elő tudják segíteni a 
gördülékeny és elérhető ügyintézést.

Dankó Béla országgyűlési képviselő is kifejtette a most nyíló 
kormányablak fontosságát, hiszen Dévaványa egy olyan telepü-
lés, mely folyamatosan törekszik arra, hogy fejlődhessen és az itt 

élők igazán szeretik településüket. A képviselő elmondta, hogy 
a közeljövőben Békésen és Szarvason is nyílik kormányablak.

Gajda Róbert Kormánymeg-
bízott elmondta, hogy Déva-
ványa mint helyszín kiválasz-
tásakor nagy szerepet játszott 
az infrastrukturális helyzet, 
valamint a földrajzi elhelyez-
kedés, hiszen az a cél, hogy a 
lakosok a lakóhelyükhöz minél 
közelebb tudják közigazgatási 
ügyeiket intézni.

A kormányablak teljesen 
akadálymentes. Célja, az úgy-
nevezett egyablakos ügyin-
tézés, vagyis a polgárok egy 
helyszínen tudják különböző 
ügyeiket intézni, melyekhez 
korábban több intézménybe is 

el kellett látogatniuk, jelenleg a 
kormányablakoknál 208 féle ügytípussal foglalkoznak. Pacsi-
ka György járási hivatalvezető kiemelte, hogy többek között 
hiteles tulajdoni lapot is kérhetnek az ügyfelek a dévaványai 
kormányablaknál.

Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejleszté-
sért felelős államtitkára Dankó Béla országgyűlési képviselő 
meghívására érkezett Dévaványára, ahol a most induló vidék-
fejlesztési programról tartott tájékoztatót.

Valánszki Róbert polgármester köszöntötte a megjelenteket 
és elmondta, hogy örömmel fogadta a tájékoztató fórumot, 
melyen a helyi gazdák, vállalkozók felvilágosítást kaphatnak 
a támogatási forrásokról.

Dankó Béla az előadáson kiemelte, hogy fontosnak tartja  
ezeknek a  fórumoknak a megszervezését, mivel itt a térség-

ben és Békés megyében jelentős terület a vidékfejlesztés. Bé-
kés megyében a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság összekap-
csolódik. A megye nagyon jó mezőgazdasági adottságokkal 
rendelkezik. Az önálló vállalkozások 63%-a mezőgazdasági 
tevékenységet végez. Sajnálatos módon megyénk lakossága 
évről-évre nagy számban csökken, ezért tennünk kell annak 
érdekében, hogy a fi atalok itt maradjanak. Azt szeretnénk, 
hogy a térségben minél több vállalkozás jöjjön létre, a  meglé-
vők pedig fejlődhessenek. Ezért fontos, hogy a térség gazda-
sági szereplői pontos tájékoztatást kapjanak a vidékfejlesztést 
érintő pályázati lehetőségekről, annak érdekében, hogy minél 
több forrás kerüljön a térségbe.

Kis Miklós Zsolt államtitkár elmondta, hogy a megjelenő 
Vidékfejlesztési Program komplex program, hiszen mind a 
mezőgazdaság, mind a vidékfejlesztés területét segíti. Fontos 
kiemelni, hogy a 2014-2020-as ciklusban több, közel 180 mil-
liárd Ft-tal nagyobb forrás áll rendelkezésre, mint a megelőző 
időszakban, így 1300 milliárd Ft-os programról beszélünk. 

A programon belül elsősorban a kis- és közepes, főként 
családi agrárgazdaságokat támogatja a kormány. Ennek ke-
retében főként azok a munkaerő-igényes ágazatok kerülnek 
előtérbe, amelyek munkahelyeket teremtenek a mezőgazda-
ságban.

A fórumon elhangzott, hogy az agrár-környezetgazdálko-
dási program keretében jelenik meg az első pályázati felhívás 
szeptemberben, amelyet rövid időn belül újabbak követnek. A 
tervek szerint 2016 végéig a Vidékfejlesztési Program összes 
pályázata meghirdetésre kerül.

ÁTADTÁK DÉVAVÁNYÁN A KORMÁNYABLAKOT

A VIDÉKFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL BESZÉLT KIS MIKLÓS ZSOLT ÁLLAMTITKÁR DÉVAVÁNYÁN
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KÖSZÖNTŐ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

Tisztelt Szépkorúak!

Éppen húsz esztendeje, hogy az ENSZ az idősek vi-
lágnapjává nyilvánította október elsejét. Ez a nap azóta 
Önökre, és a világon élő mintegy 600 millió embertár-
sunkra, idősekre, szépkorúakra irányítja a fi gyelmet. 

Tudnunk kell azonban, hogy világnappá korántsem 
csupán érzelmi, morális döntés nyomán alakulhat egy-
egy jelenség, noha az idősek iránti tisztelet valójában 
szinte valamennyi kultúra része. 

Fontos hát, hogy az idősekről szólva mindezen gondo-
latok mellett is teret nyerjen a tisztelet és a megkülön-
böztetett szeretet. Szükség van a példaként felmutatható 
hosszú, dolgos életutakra, szükség a bölcsességre és igen, 
szükség van arra a stabil morális és érzelmi erőforrásra, 
ahová mindig jó visszatérni, hívjuk azt szülői, nagyszülői 
háznak vagy atyai, anyai jótanácsnak. 

A mostani időszak, október eleje, talán az erre leg-
méltóbb alkalom: a pihenésre készülődő természet őszi 
színkavalkádja, a nap nagyon is szívet melengető ereje, 
a gyümölccsel, gabonával teli kamrák képe mind-mind 
híven tükrözik érzéseinket. 
Őszinte szívből kívánom valamennyiüknek, hogy éle-

tüket, mindennapjaikat  ezek az örömök aranyozzák még 
nagyon-nagyon sok éven át, jó erőben, egészségben!

Tisztelettel: Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiírta 
az „A” és „B” tipusú BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjpályázatot 2016. évre. 

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

Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztat-
lan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat.

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

Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű fi atalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások; vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázati kiírás és a bírálati szabályzat a devavanya. hu ol-
dalon elérhető. A pályázat beadási határideje: 2015 november 9.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályá-
zói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik 
fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx). A személyes és pályázati ada-
tok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és alá-
írva a települési önkormányzatnál (12-es helyiségben az igaz-
gatási és szervezési iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül.

FELHÍVÁS

TÜDŐSZŰRÉS

Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének 
döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen 
juthatnak el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tar-
tozó Szeghalmi Tüdőgondozóba.

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú je-
lentkező esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a 
helyszínre szállítani. A jelentkezéseket folyamatosan 
fogadjuk!

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

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazol-
vány, lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben ren-
delkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is 
hozza magával!

Szűrési napok: kedd, szerda és péntek.
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, infor-

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

Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedésé-
ért Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, 
Hősök tere 1. (volt polgármesteri iroda) vagy a 06-
66/483-100-as telefonszámon a 129-es melléken.
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Furka Zsigmondné

Szilágyi Róza 1925.08.06-án született Dévaványán.
Édesapja Szilágyi Albert földműves, aki később az Arany-

kalász Tsz tagja. Édesanyja Farmasi Julianna, háztartásbeli-
ként dolgozott. Leszármazottjai dévaványaiak voltak mind-
két ágon.  Hárman voltak testvérek, de egy fi úcska meghalt 
már korán, viszont a nővérével Juliskával nagyon szerették 
egymást.

Az akkori oktatásnak megfelelő hat elemit és három gaz-
dasági tanévet végzett.

Rózsika néni (elmondása szerint) nem kapkodta el a há-
zasságot. 1948-ban, huszonhárom évesen ment férjhez, a 
szintén ványai származású Furka Zsigmondhoz. Férje  a 
Kőbánya Kispest Építő brigádjában dolgozott először, mint 
fi zikai munkás, majd előléptetése után brigádvezetői pozí-
cióba került.

Anno…mint az ország számos településén, így Dévavá-
nyán is létrehozták az első szövetkezetet, főleg a hasonló 
birtoknagysággal rendelkező emberek összefogásával, így 
megalakult a Lenin Tsz is. 

Rózsika néni is belépett s nem is kevés ideig, 13 évig dol-
gozott ott. Szerette a kollektívát, mindenkivel megtalálta a 

közös hangot. Őt választották meg a Nőbizottság titkárá-
nak, amit nagyon megszeretett. Szervezett kirándulásokat, 
május 1-jei felvonulásokat, közös ebédeket.

Időközben megszületettek lányai, akikkel nagyon szoros 
a kapcsolata. Tánczosné Rózsika lánya a településen él, 
szerencséjére a szomszédos utcában, aki  gyakran látogatja, 
ügyes bajos dolgait intézi. Ő szintén nagyszülő négy lánya 
és négy unokája van.

Erzsébet lánya Mezőgyánba ment férjhez, neki három fi ú 
gyermeke született, s ott is van már kettő unoka.

1973-tól a megváltozott körülmények miatt munkahelyet 
váltott Rózsika néni. A helyi MÁV utasellátó vendéglátó 
helyiségében csaposként helyezkedett el, s innen is ment 
nyugdíjba.

1984-ben megözvegyült, azóta egyedül él, de nem ma-
gányosan. Szomszédjaival, rokonaival jó kapcsolatot ápol. 
A ház körüli munkákat maga végzi el. Annyi a keserűsége, 
hogy a szeme gyengesége miatt nem tud már olvasni, varr-
ni. Szívesen hallgatja a rádiót, a kábel televíziónak köszön-
hetően a testületi üléseket sem felejti el meghallgatni.

További jó egészséget és hosszú boldog éveket kívánunk neki!          

  Balogh Aranka

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

ŐSZI KÉZMŰVES HETEK A MÚZEUMBAN!

Októberben még látogatható a

„Nem messze van ide Kalocsa…”
– viseletek az Alföldről című,

Mahovicsné Ladányi Anita
és Mahovics Tamás

magángyűjteményéből rendezett
kiállítás a múzeumban.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Mindenkit szeretettel várunk!

2015. október 12-étől 22-éig előzetes beje-

lentkezés alapján tudjuk fogadni a csoporto-

kat a 06-20/492-10-38, 06-66/485-040-es tele-

fonszámokon.
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A szakképzés - sajátossága és kiemelt 
szerepe miatt - az idei tanévtől a Nem-
zetgazdasági Minisztérium fenntartásá-
ban zajlik minden állami magyarországi 
iskolában. 

Az országosan létrejött 44 szakképző 
centrumból iskolánk a Gyulai Szakképzé-
si Centrum tagja. Az elmúlt években meg-
tapasztalt többszöri névváltozást követően 
az idei tanévtől nevünk nem személyhez, 
hanem városunkhoz kötődik, így Déva-
ványai Szakképző Iskola és Kollégium 
néven dolgozunk tovább.

Fenntartónk módosult csupán, dolgozó-
ink között szerencsére alig van változás. 
Ami történt, az új képzéseinknek a kőmű-
ves és szociális gondozó és ápoló szak-
mák oktatásának tudható be. 

Vagyis: iskolánk változatlanul sokrétű 
képzést folytat, törekszünk a piaci és szű-
kebb környezetünk igényeihez is alkal-
mazkodni.

Szakmáink közül a hegesztő, a kőmű-
ves, a szociális gondozó állami ösztön-
díjas hiányszakma, de a többi téren is: a 
vendéglátásban, szépészetben, ügyvitel-
ben, informatikában is, jól képzett tanárok 
segítik a diákokat abban, hogy gyarapod-
jon tudásuk és mindenki sikeres tanévet 
mondhasson majd maga mögött. Segíte-
nek, hogy a választott szakmát mindenki 
magas színvonalon sajátíthassa el, sikeres 
érettségi és szakmai vizsgát tehessen.

A tanulmányi munka mellett természe-
tesen a tavalyi év programjaihoz hason-
lóan, az idei tanév is bővelkedik szabad-
idős lehetőségekben: a szokásos iskolai 
ünnepségek, mint a gólyabál, Mikulás, 
fenyő ünnep, szalagavató, diáknap mel-
lett kirándulások, sportfoglalkozások, s 
természetesen a tanulmányi munka se-
gítésére korrepetálások, fejlesztő foglal-
kozások, versenyfelkészítők is segítenek 
minden diákot abban, hogy minél tartal-
masabb és sokoldalúbb legyen az iskolá-
ban töltött idő.

Tóth Erika
igazgató

•••••
A tanév megkezdésének komoly feltéte-

le volt minden tanuló számára a nyári gya-
korlat teljesítése minden szakmában. So-
kan (fodrászok, hegesztők, eladók) külső 
gyakorlati helyen tanulószerződéssel vagy 
együttműködési megállapodással gyako-
rolták szakmájuk fogásait 70, 105, 140 
vagy akár 160 órában. Más szakmák ese-
tén, mint a vendéglátás, szépészet, ügyvi-
tel szakmacsoportokban, illetve a panziós, 
számítógép-szerelő és részben a hegesztő 
szakmákban iskolai keretek között, de 
több külső helyre szervezett programmal 
töltötték gyakorlatukat a diákok.

Tanulmányi kirándulás a Rubin panzióba

2015. június 26-án Gyomaendrődre, a Rubin 
panzióba látogattunk el a nyári gyakorlat 
keretein belül. Nagyon örültünk, hisz végre 
megnézhettük működés közben azt, amiről 
egész évben tanultunk. Molnár István, a 
panzió mestervendéglátója vezetett minket 
körbe ezen az igazán hangulatos helyen.

Felfedeztük a különböző szobatípusokat 
(zuhanyzós, kádas, érkező, utazó szoba, lak-
osztály, VIP szoba). Láthattuk a szobaasz-
szonyt munka közben, amint a távozó szo-
bában lévő feladatokat látta el. Benéztünk a 
tisztító, eszköz és anyagraktárba. Betekint-
hettünk a mosodai munkába, és megismer-
tük a mosatási rendet, szabályokat.

Végigjártuk a panzió minden helyiségét 
és közös tereit. A recepciónál a vendég-
fogadási teendőket néztük meg. A bárban 
felelevenítettük az ital, pohár ismereteket. 
Kipróbálhattuk a presszókávé készítését. 
Online pénztárgéppel is dolgozhattunk, 
számlát állítottunk ki a megfelelő áfa kul-
csok használatával.

Kezünkbe vehettük a vendéglátóhely 
fontosabb dokumentációit, melyekből egy 
egy példányt haza is vihettünk.

Az étteremben praktikus terítési tippeket 
kaptunk és ismerkedtünk a különböző felszol-
gálási módokkal, rendezvényszervezéssel.

Bepillanthattunk egy üzemelő konyha 
mindennapjaiba. Tanúi lehettük „á la carte” 
és menü ételek készítésének.

Megtudhattuk milyen szolgáltatásokat 
vehetnek igénybe a vendégek. A szálló-
vendégek ébresztést, étkezést, virágküldé-
si szolgáltatást kérhetnek, használhatják 
a wellness részt. Vállalják rendezvények 
lebonyolítását. Az étteremben helyben fo-
gyaszthatják az ételeket, de lehet kérni ház-
hoz szállítást is. Bérelhető a bowling pálya, 
biliárd. 

A falusi életet is megismerhetik az ide 
látogatók, hiszen lovak, sertések és egyéb 
háziállatok is élnek a panzió melletti állat-
tartó telepen, ahová lovas táborokat is szer-
veznek.

Ezúton szeretnénk megköszöni Újlaky 
Szabolcsnak a panzió vezetőjének, hogy 
megismerhettük ezt a jól felszerelt, hangu-
latos panziót, valamint Molnár Istvánnak a 
részletes, hasznos idegenvezetést. Remél-
jük lesz még lehetőségünk visszatérni ide.
  a panzióstanulók

Újra startol a diákönkormányzat

2015. szeptember 18-án ismét megren-
dezésre került a városi Autómentes nap.

A diákönkormányzatunk izgatottan ér-
kezett 8 órára városunk központjába, ahol 
felkészültünk a vállalt feladataink lebo-
nyolítására. Kijelöltük helyünket, transz-
parensekkel díszítettük. Vargáné Molnár 
Tünde és Pappné Nagy Katalin tanárnőink 
vezetésével a délelőtti programjaink jó 
időben, s jó kedvűen teltek (jóga, ügyes-
ségi, sor, váltó versenyek, közlekedéssel 
kapcsolatos TOTÓ).

Délutáni programunk jelmezbeöltözés-
sel kezdődött, melyet önkéntesen vállal-
tunk, színesítve a Gurul Ványa akciót.

Nagy tetszést aratott a kerékpározók kö-
zött a jelmezes sorfal és az induló kapu.

A résztvevők száma meghaladta az 
1000 főt, ennyien még nem kerékpároz-
tak eddig.

Nagyon örültünk annak, hogy hozzájá-
rulhattunk a rendezvény sikerességéhez. 
Plakátjaink, melyeket mi terveztük, nagy 
sikert arattak.

A következő autómentes napra már 
megvannak az újabb ötleteink, terveink!

Bodóczki Fruzsina és Bakó Doroti Anita
11.R osztályos tanulók

Kisütöttük a „zsírját…”
– rendhagyó vacsora a koliban

A nyári szünet valahogy nagyon hamar 
eltelt - a naptár szerint eljött az ideje az 
új tanév megkezdésének, s a kollégiumi 
beköltözésnek. 

Jó volt látni újra kolis társainkat, nevet-
gélni, felidézni a nyár emlékeit. Sokunk-
nak az emlékei között szerepelt a grille-
zés, kerti sütögetés, így kézen fekvő volt, 
hogy ezt, most közösen tegyük. 

Gyors szervezést követően, a második 
héten ez így is lett. Újra idéztük a nyári 
estéket, s a hagyományos tanév eleji kö-
zös kerti főzőcske is megvalósult. Most 
tárcsán sütöttünk pácolt csirkemellet. A 
sütéssel kapcsolatos feladatokban min-
denki részt vett, közösen terítettünk, a 
fi úk sütötték a húst, mi lányok pedig se-
gítettünk s nevettettük őket. Jó kedvvel, 
türelmetlenül és éhesen vártuk a vacsora 
elkészültét. A husi fi nom lett, s szinte va-
rázsütésre elfogyott.

Miután megvacsoráztunk, a „nyomo-
kat” eltüntettük. Mindenki jóllakottan 
tért nyugovóra.

Gönczi Orsolya 2/12/ fodrász
Monoki Vivien 2/12/ fodrász

TANÉVKEZDÉS A KÖZÉPISKOLÁBAN
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Dévaványai Szociális Szövetkezet
Tisztelt lakosság! Az ősz megérkezésével elkezdődik a fűtési szezon.

Szeretnénk fi gyelmükbe ajánlani az általunk készített tüzelőanyagokat.

Valamint ajánljuk fi gyelmébe az általunk
gyártott betonelem termékeket:
- 40x40x10 cm gyephézagos betonelemek,

- 40x60x10 cm gyephézagos betonelemek, 

- 40x40x5 cm mederlap, 

- K-szegély, 

- betonoszlop és még sok más termék.

Termékeink megtekinthetőek és megvásárolhatóak Dévaványa, Sport u. 4., a volt Vízmű területén.
Bővebb felvilágosítás:  06/70-534-5839

- alkalmi kertrendbetétel,
- rendszeres kertgondozás,
- parlagfű elleni védekezés,
- bozótirtás,
- fűnyírás, 
- favágás, ágaprítás,
- költözésnél bútorpakolás, 
- kerítés készítés, festés, javítás,
- ház körüli kisebb kőműves munkák,
- járdakészítés,
- meszelés, takarítás,
- veteményezés,
- növények, fák betelepítése,
- bolti bevásárlás,
- gyógyszer kiíratás, kiváltás,
- a pincétől a padlásig rendrakás,
   lomtalanítás,
- jószág etetés.

Továbbra is állunk a lakosság rendelkezésére az alábbi szolgáltatásokkal:

Extra száraz gally apríték, korunk legolcsóbb, leggazdaságosabb fűtőanyaga.
Papírhulladékból préselt brikett kiváló hő értékkel.
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VÁLASZ AZ OLVASÓI LEVÉLRE

CSILLAGNÉZŐS KERÉKPÁRTÚRA

A szeptemberi számban megjelent egy 
olvasói levél az orvosi ügyelettel kap-
csolatban, melyre reagált a Békés-Me-
dical Kft. ügyvezetője Rédei József.

A 2015. augusztus 24-én kelt, név nél-
kül írt panaszban foglaltakkal kapcsolat-
ban az alábbiakat közöljük. 

A Dévaványán szolgálatot teljesítő 
gépkocsi vezénylését elsődlegesen, (a 
szerződés szerint) a gyomaendrődi köz-
ponti orvosi ügyelet végzi. Ha a gép-
kocsi betegellátás céljából kivonul egy 
címre, akkor a telefont senki sem tudja 
felvenni, ezért is lett a lakosság részére 
kommunikálva a gyomaendrődi köz-
ponti szám. A gyomaendrődi központ-
ban a telefonvonal a számítógépre van 
kötve. Amennyiben nem veszik fel, úgy 
azt a számítógép és a hangrögzítő szoft-
ver is rögzíti. A jelzett időpontban nem 
volt nem fogadott hívás a memóriában.

Kérjük tolmácsolják minden érintett 
dolgozónk és a cég vezetésének azt a ha-
tározott szándékát, hogy hasonló esete-
ket nem engedjünk meg ügyeletünkben!

Figyelembe kell vennünk, hogy min-
den esetben a betegnek, illetve hozzátar-
tozójának van igaza, hiszen ők az adott 
szituáció elszenvedői. Ez minőségpo-
litikánk egyik alapja, ezért az ügyelet 
összes dolgozójának, orvosának fi gyel-
mét felhívtuk a maximálisan betartan-
dó szakmai szabályokra, a munkaköri 
leírásban foglaltakra, és a betegekkel, 
illetve hozzátartozóikkal szemben tanú-
sított teljes körű odafi gyelésre, udvari-
asságra.

Jelezzük, hogy a jövőben is állunk a 
panaszbejelentő és minden beteg ren-
delkezésére is és szükség esetén keresse 
ügyeletünket teljes bizalommal. Sajnos 
azonban mi is fontosnak tartjuk ismé-

telten leírni - a konkrét esettől teljesen 
függetlenül (!) -, hogy a térség lakói 
továbbra is folyamatosan és számtalan-
szor gondolják a sürgősségi ügyeletet a 
háziorvosi rendelés meghosszabbításá-
nak (pl: krónikus betegségek kontroll-
vizsgálata, gyógyszerfelíratás, banális 
esetek, több napos panaszok, stb.) és a 
sürgősségi esetek ezekben a helyzetek-
ben nem élvezhetnek elsőbbséget. Jel-
zésünk nem mentség, csupán adalék az 
ügyelet munkájának megértéséhez.

Kérjük a fenti kivizsgálásainkat és 
azok eredményeit elfogadni szívesked-
jenek, de természetesen kérés, kérdés 
esetén készséggel állunk rendelkezé-
sükre.

További jó egészséget kívánva, tiszte-
lettel:

Rédei József

Szeptember 19-én 10 fős csoport-
tal kerekeztünk ki a Körös-Maros 
Nemzeti Park Réhelyi Látogató-
központjába, hogy részt vegyünk a 
Csillagászati Észlelési Nap elneve-
zésű programon.

Besötétedett mire a „Túzoktelep-
re” értünk. Megérkezésünk után 
Szélné Katika a konferenciaterembe 
invitált bennünket, ahol mécsesek 
fénye, mint a csillagok ragyogása, 
adta meg az előadás hangulatát. Be-
vezetésképpen a csillagászat (aszt-
ronómia) történetéről hallhattunk 
néhány tudnivalót Katikától, majd 
kitértünk az asztrológia irányába is. 
Szó esett a csillagjegyek és csillag-
képek összefüggéseiről, és számba 
vettük naprendszerünk bolygóit is. 
Kiemelten foglalkoztunk a fény-
szennyezésről, amely főleg a kivi-
lágított nagyvárosok közelében ér-
zékelhető. Ezeken a helyeken alig 
vagy épp egyáltalán nem lehet látni 
sötétben a csillagokat, mert a mes-
terséges fények elnyomják azok 
fényét. Egy felmérés szerint a Ma-
gyarországi Nemzeti Parkok közül 
itt Dévaványán a legkisebb a mérhe-

tő fényterhelés, mivel itt csak kisebb 
települések veszik körül Réhelyt. 
De nem csak a látványban okozhat 
zavart, hanem az emberi szervezetre 
is negatív hatással lehet az éjszakai 
erős fény. Alvás közben termelődik 
ugyanis szervezetünkben a melato-
nin hormon, mely erős antioxidáns. 
A nem megfelelő alvás következ-
tében csökkenhet a hormonterme-
lődés, mely daganatos betegségek 
kialakulásához vezethet. Az állatvi-
lágban is okozhat problémát. Van-
nak ugyanis olyan állatok, rovarok, 
melyek a természetes fények segít-
ségével tájékozódnak, a mesterséges 
fények megzavarják őket.

Az elgondolkodtató előadás után 
kimentünk, hogy megfi gyeljük a Ka-
tika által említett csillagképeket, de 
sajnos a felhők eltakarták az eget. 
Néha előbukkant egy-egy részlet, 
olyankor próbáltuk beazonosítani a 
csillagokat, és hogy melyik csillag-
képhez tartoznak. A Skorpiót láttuk, 
de a jellegzetes farkát már nem min-
dig, a Nagygöncöl is csak néha mu-
tatta meg magát. Katika közben érde-
kes, úgynevezett csillagmondákkal 

gazdagította ismereteinket. Minden 
nép mást lát a csillagok elhelyezke-
déséből és számtalan történet kering, 
hogy vajon hogy kerültek oda azok a 
csillagok és miért pont úgy helyez-
kednek el. Az egyik ilyen történet a 
Sántakata legendája, miszerint Kata 
az ebédet vitte épp a földeken dol-
gozó embereknek, amikor az egyik 
kaszás által elhagyott kaszába lépett, 
amitől lesántult, így sosem éri utol a 
Kaszást. Sajnos a felhős idő miatt ezt 
a csillagképet sem tudtuk megnézni.

Az időközben 12 főre duzzadt kis 
csapat hamarosan el is indult haza, 
hiszen gyerekek is voltak velünk. 
Megköszöntük a szíves vendéglá-
tást, a teát, forralt bort, szőlőt és 
sós süteményt és visszabicikliz-
tünk. Útközben még megbeszél-
tük, hogy bizony tényleg elég erős 
a fényszennyezés, hiszen tisztán 
lehetett látni a környező települé-
sek fényeit.

Következő túránkat tavaszra ter-
vezzük. Reméljük akkor is sokan 
velünk tartanak!

Szervezők
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 RAJZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A CSALÁDSEGÍTŐBEN

TÁRSASJÁTÉK KLUB A CSALÁDSEGÍTŐBEN

A szolgálatunk rajzpályázati sorozatot 
indít, ami több témát dolgoz fel.

 Az első téma:  „SEGÍTENI JÓ” cím-
mel várjuk a rajzokat (bármilyen techni-
kával) 2015.10.30-ig A/4-es nagyságban 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
latba, Dévaványa, Eötvös u. 44.

Rajzold le:
- Mit jelent számodra mások segítése?
- Milyen másokat segíteni számodra és a 

segítettnek milyen lehet?
- Te hogyan segítesz?
- Milyen segítségeket ismersz?
- Bármi, ami eszedbe jut erről a témáról.

Négy kategóriában lehet pályázni:
• I. óvodás
• II. alsó tagozat 1-4. osztály
• III.  felső tagozat 5-8. osztály
• IV. középiskolások

A pályaművek hátuljára kérjük, írják fel 
a nevet és a korcsoportot. 

A beérkezett pályaművek első három 
helyezettje ÜNNEPÉLYES EREDMÉNY-
HIRDETÉS ALKALMÁVAL díjazásban 
részesül kategóriánként. A pályaművek ki-
állításra kerülnek a szolgálatunk termében 
és folyosóin, a következő pályázatig. A ki-
állítást bárki megtekintheti munkaidőben.

A következő pályázat témájáról a ké-
sőbbiekben adunk hírt.

Bogya Istvánné telepkoordinátor

A szolgálatunk elindítja új szolgáltatá-
sát a TÁRSASJÁTÉK KLUBOT, iskolai 
szünetek /őszi - téli - tavaszi - nyári/ idő-
szakokban vagy délutáni alkalmak, osz-
tályfőnöki órák, délutáni baráti csoportok 
részére. 

A szolgálatban több mint 45 féle tár-
sasjáték közül, a kicsiktől a középiskolá-
sokig, a fi ataloktól a nyugdíjasig minden 
korosztály megtalálhatja az érdeklődésé-
nek megfelelőt. 

Nagyobb társaságokat, baráti csoporto-
kat, a nagyszülőket az unokákkal, családo-
kat gyerekkel várunk minden játszani  sze-

rető érdeklődőt a nyitva tartásunk szerint. 
Hétfő: 8-1130 – 1230-1630

Kedd: 8-1130 – 1230-1630

Szerda: Ügyfélfogadás nincs 
Csütörtök: 8-1130 – 1230-1630

Péntek: 8-1130 – 1230-1400

A JÁTÉKRA ELŐZETES BEJE-
LENTKEZÉS SZÜKSÉGES: 06-
66-483-010 vagy a 06-20-77-07-315,  
VALAMINT SZEMÉLYESEN A SZOL-
GÁLATBAN, EÖTVÖS u. 44.

Bogya Istvánné telepkoordinátor

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

FOGYATÉKKAL ÉLŐK
SZÁMÁRA SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLAT

Alapvető személyes szükségleteket 
kielégítő szolgáltatásokhoz, közintézmé-
nyekhez, közösségi helyekre való elszál-
lítás biztosítására.

• Mozgássérültek
• Látássérültek (vakok és gyengén látók)
• Hallássérültek (siketek és nagyot hallók)
• Értelmi sérültek
• Autisták
• Halmozottan sérült személyek
• Emelt családi pótlékban részesülő

személyek

Szállító szolgáltatás kiterjed:
A közszolgáltatásokhoz, valamint az 

egészségügyi, szociális, kulturális és 
egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáfé-
rés segítése érdekében történő személy 
szállítás. pl. polgármesteri hivatal, gyám-

hivatal, munkaügyi központ, NAV, tár-
sadalombiztosítási szervek, bíróságok, 
rendvédelmi és más hatóságok, házior-
voshoz, szakrendelésre, munkaképesség 
csökkenést véleményező és egyéb fe-
lülvizsgáló szakorvosi  bizottságokhoz, 
gyógytornára, gyógymasszázsra, fi ziko-
terápiára, uszodába, fodrászhoz, kozme-
tikushoz, nappali ellátást nyújtó intéz-
ménybe, családsegítő és gyermek jóléti 
szolgálathoz, alsó- közép vagy felsőfokú 
oktatási intézménybe, átképzést biztosító 
intézménybe, könyvtárba, múzeumba, 
kulturális, szabadidős és sport rendez-
vényekre, érdekképviseleti szervekhez, 
leendő vagy már meglévő munkahelyre, 

postára, bankba, bevásárló központokba 
és önkiszolgáló boltokba, egyéb a fogya-
tékossággal kapcsolatos helyekre (pl. lát-
szerész, segédeszköz szakboltokba, stb.)

Személyszállítás térítési díja fogyaték-
kal élők számára: 70.- Ft/km.

Személyi szállítást igénybe vehetik 
nem fogyatékkal élők is, ebben az eset-
ben a térítési díj: 110.- Ft/km.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybeve-
vőket, hogy minden esetben szerződés-
kötés szükséges a szolgáltatások igény-
bevevőivel, ezért a személyi  szállítás  
igényét előzetesen néhány munkanap-
pal jelezni szíveskedjenek személyesen 
vagy telefonon.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS u. 44.

(Családsegítő Szolgálatban)
Tel.: 66/483-010, 06-20/770-7315
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AUTÓMENTES NAP 2015.

Fotó: Nagy Katalin

Idén 6. alkalommal rendeztük meg 
Dévaványán az Európai Autómentes Napot 
szeptember 18-án. A fenntartható és kör-
nyezetbarát közlekedést népszerűsítő kez-
deményezéshez idén 182 magyar település 
csatlakozott, ezzel ismét a 3. helyen végez-
tünk a több mint 40 európai ország közül.

Az idei év jelmondata: VálasszVáltsVa-
riálj! Ezzel a szlogennel arra szeretnénk 
ösztönözni az embereket, hogy gondolják 
át, milyen lehetőségeik vannak a közleke-
désre és melyik jármű az, amelyikkel leg-
inkább kímélik a környezetüket. Váltsa-
nak kerékpárra, tömegközlekedésre, vagy 
kombinálják a közlekedési módokat akár 
egy úton belül is. 

Az eddigi évekhez hasonlóan mi is 
erre, és az ehhez kapcsolódó környezet és 
egészségtudatos életmódra szerettük vol-
na felhívni a fi gyelmet a programjainkkal. 
Idén a Dévaványai Sportegyesület volt a 
vendégünk. Az asztalitenisz és jóga szak-
osztályvezetők révén ki lehetett próbálni a 
pingpongozást és a jógázást. Az úszók ké-
pekkel, díjaik bemutatásával engedtek be-
tekintést a szakosztály életébe és elhozták 
speciális kerékpárjaikat is, amit a triatlon 
sportágban használnak. Az érdeklődők 
megnézhették a repülő szakosztály sár-
kányrepülőjét és paplanernyőjét és fociz-
hattak is a futball szakosztály vezetőjével. 
Nem csak izom, de egy kis agytornára is 
volt lehetőség, hiszen a sakk szakosztály 
is képviseltette magát egy fő személyében. 
Díszvendégünk a birkózó szakosztály 
meghívására érkezett Komáromi Tibor 
háromszoros világbajnok, olimpiai ezüs-
térmes, Európa-bajnok birkózó volt, aki 
jelenleg a Birkózó Szövetség szakmai 
alelnöke. Vele érkeztek még a junior bir-
kózó válogatott keret tagjai is, köztük a 
dévaványai Ladjánszki Ádám és edzőjük. 
Látványos bemutatóval kedveskedtek az 
Autómentes Nap résztvevőinek.

Ahogy tavaly, most is nagy népszerű-
ségnek örvendtek a pedálos járművek a 
gokartok és bobocarok, a bringóhintók, az 
élménybiciklik, a háromkerekű biciklik és 
a rollerek. A kicsik rajzolhattak, színezhet-
tek aszfalton, papíron egyaránt. A nagyok 
kerékpáros, életmód és környezetvédelmi 
tesztet tölthettek. Ismét rengeteg rajz érke-
zett a felhívásunkra, melyet a helyszínen 
meg lehetett tekinteni. Ha valaki lemaradt, 
Facebook oldalunkon megnézheti. A jól 
bevált programok a Salátavár, az Egész-
ségsátor, a Bringadoktor, az 1 perc és 
nyersz sem maradhattak el. Újdonságnak 
számított viszont a Dévaványai Önkor-
mányzat start munkaprogram szőnyegszö-
vőinek részvétele a rendezvényünkön. A 
gyerekek kipróbálhatták a rongyszőnyeg-
szövést és a kézműves karkötő készítést. 
Az idén ugrálóvárral is kedveskedtünk a 
gyerekeknek, hiszen ez az a játék, amit a 
kisebbek sohasem unnak meg. A közép-
iskolások is besegítettek, sorversenyeket 
szerveztek a gyerekeknek és a délután 
kezdődő Gurul Ványa elnevezésű kerék-
páros felvonulás jelmezes körítését is ők 
biztosították. Miután a regisztrálók körbe 
kerekezték Dévaványát, a beérkezőket 
zsíros kenyérrel fogadták, majd a hat órai 
harangszó után a tombolasorsolás követ-
kezett. A sok apró ajándék mellett három 
gyerek és két felnőtt bicikli került kisorso-
lásra a nyertesek nagy örömére. Reméljük 
minden résztvevő jól érezte magát és jövő-
re még többen eljönnek rendezvényünkre!

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK 
ÉS SEGÍTŐKNEK:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Ag-
rodéva Kft., Békés Megyei Önkormány-
zat, Valánszki Róbert, Mile Lajos, Kiss 
Károly – Vektor Kft., Németi József, 
Tomasovszky Sándor, Nyuzó Marietta, 
Vargáné Molnár Tünde, Bartha-Agrár 
Kft., Szűcs Tibor, Földesi Ferenc, Szűcs 

Ferenc, Szabó Lajos és neje, Fehér Mi-
hály és Családja, Szilágyi Géza, Nagy 
És Társai Bt., Aranykalács Kft. – Albán 
Pékség, Váradi Étkeztetési Bt., Nyuzó 
Bálint, Földvári István, Szűcs József, 
Dévaványai Sportegyesület, Komáromi 
Tibor, Birkózó Junior Válogatott Keret 
tagjai, Körös-Sárrét Turizmusáért Egye-
sület, Dévaványai Hagyományőrző Nők 
Egyesülete, Nagycsaládosok Dévavá-
nyai Egyesülete, Tartósbetegségben Élők 
Dévaványai Egyesülete, Dévaványai 
Polgárőrség, Szeghalom és Vidéke Ta-
karékszövetkezet, Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, Dévaványa és Vidé-
ke Áfész, Valah Zsolt – Bem utcai Turi, 
Bak Krisztián – Méteráru bolt, Kordáné 
Berta Edit, Kovácsné Mile Magdolna, 
Moldván János – Crazy Group, Papp Ti-
bor – Kertészet, Nagy Gábor – Műkő-sír-
kő, Tánczos László – Húsbolt, Kónya 
István – Zöldség-gyümölcs, Benkéné 
Gyebnár Judit – Kuckó Papír-írószer, 
Ladányi Cukrászda, Telepolc Diszkont, 
Manomarket, Csaba Ignácné – Bútorbolt, 
Csaba Jánosné – Gazdasági bolt, Kiss Ti-
bor – takarmánybolt, Nagy Gábor – Oázis 
Diszkont, Lovász Judit fényképész, Bakó 
Józsefné – Bakó bolt, Ez+Az Horgász-
bolt, Darvasi István – Frézia virágbolt, 
Kőszegi János – Jóbarát Söröző, Ugrai 
Csilla – Óra Ékszer Ajándék, Made In 
Papp Sport és Outlet bolt, Furka Lajos 
– Műszaki bolt, Kónya Mihály – Boros-
tyán Diszkont, Szabó Lajos – Szabó bolt, 
Mideczki Zoltán – Ruházati Bolt, Nagy 
Endre – Ruházati bolt, Szűcsné Feke 
Andrea – Élelmiszerbolt, Erdei Sándorné 
– Erdei Virágbolt, Felina Kft., Stransz-
ki Lajosné, Purger Ferenc – Harmadik 
Félidő Söröző, Narancs Turi, Ács An-
géla – Flabélos, Földi Trade Kft., Amb-
ruzs-Szabó József, Balogh Aranka, Furka 
Júlia, Gyányi Julianna, Horváth Edina, 
Boda Ferencné, Csatáriné Bereczki Ág-
nes, Nagy Sándor, Budai Sándor, Tanács 
Tamás, Dévaványai Start Mintaprogram 
– Rongyszőnyegszövők, Szegedi Kis Ist-
ván Református Gimnázium, Általános 
Iskola, Óvoda és Kollé gium Szügyi Dá-
niel Tagintézménye, Gyulai Szakképzési 
Centrum Dévaványai Szakképző Iskola 
és Kollégium, DÁMK Óvoda, DÁMK 
Művelődési Ház, Ványai Ambrus Általá-
nos Iskola, Dévaványai Rendőrőrs.

És még sokan mások, akik munkájuk-
kal, adományukkal hozzájárultak a ren-
dezvény sikeréhez!

Szervezők
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LILLAFÜREDI KIRÁNDULÁS 
Kevés olyan magyar állampolgár van közöttünk, aki 

ne tanulta, illetve ne tudná, hogy az Északi közép-
hegység gyöngyszeme, Észak-Magyarország csodái: 
Lillafüred, Miskolctapolca, a Bükk hegység.
Az elmúlt években látványos idegenforgalmi fej-

lesztések történtek a régióban, megépült a Lillafüredi 
Sport- és Kalandpark, felújították a lillafüredi függő-
kertet, a Diósgyőri várat, a miskolctapolcai Barlang-
fürdőt. A  fi gyelmet a Lillafüred környéki látnivalók-
ra szeretnék irányítani úgy mint az újmassai őskohó, 
Szent István-barlang, Hámori tó, Erdei kisvasút, Ga-
radna-völgy és pisztrángos, valamint az ország legna-
gyobb függőleges esésű vízesése.
Lillafüred idén ünnepli klimatikus gyógyhellyé nyil-

vánításának 80. évfordulóját. A jubiláló város 2015-
ben elnyerte a világ legnagyobb turisztikai közösségi 
weboldal, a TripAdvisor kiválósági tanúsítványát is. 
A térség arculatát meghatározó lillafüredi Hunguest 
Hotel Palota pedig bekerült a Magyar Értéktárba.
A meghirdetett kirándulásra 49 fővel, szeptember 

13-án reggel 6 órakor indultunk el. Az időjárás na-
gyon kedvezően alakult. Miskolcra érve már a reggeli 
köd is felszállt.
Első úticélunk  Bükkszentkereszt a Gyuri bácsi által 

létrehozott füvészkert megtekintése volt. A gyógynö-
vények története egyidős az emberiség történetével. 
A gyógynövények felhasználásához szükséges tudás 
birtokosai a füves emberek, táltosok voltak, akik is-
merték a természet titkait, és gyógyították a környe-
zetükben élőket. Az ő tapasztalatuk öröklődött nem-
zedékről nemzedékre egészen napjainkig.

A „bükki füvesember”  azt hangsúlyozza, hogy a mo-
dern orvostudomány egyre inkább a népgyógyászat 
felé fordul. A kutatások bizonyítják, hogy a gyógynö-
vények és a gyógyszerek együttes hatása 30-40 száza-
lékkal meggyorsítja a gyógyulás folyamatát. A gyógy-
növények használata a megelőzés szempontjából is 
fontosak. Az ott töltött két órás tájékoztató - ismertető 
mindenki megelégedettségét szolgálta. Voltak a cso-
portból akik éltek a lehetőséggel és gyógyteát, illetve 
apróbb ajándékokat vásároltak, fényképet készítettek.
A bükki erdőn keresztül vezető kanyargós úton elér-

keztünk Lillafüredre, a fokozottan védett Szent István 
barlanghoz, melynek bemutatható szakasza 340 m, itt 
tettünk sétát. Az új ismereteket idegenvezető segítségé-
vel sajátíthatta el mindenki. A kissé „hűvös” barlangból 
következő programunk volt az erdei kisvasúton történő 
utazás Garadnára. A vonaton töltött idő jó hangulatban 
telt el, a táj csodálatos volt, mindeközben megláttuk a 
pisztrángnevelőt, és az őskohó bejáratot is.
 A híres palotaszállót és a köréje kiépített függőkertet 

sokan használták a fényképezés helyszínéül. A színe-
sebbnél - színesebb virágok, a Hámori-tó szemet gyö-
nyörködtetőek voltak mindenki számára. Az emelke-
dők sem jelentettek akadályt senkinek.
A látvány és az együtt töltött pár óra emléke arra sar-

kalt bennünket, hogy mielőbb találkozzunk egy ha-
sonló kiránduláson.
Várunk minden kedves érdeklődőt a legközelebbi 

túrára!                        
   DÁMK Művelődési Ház, Balogh Aranka



Dévaványai Hírlap - 15. oldal

„Vége van a nyárnak, hűvös sze-
lek járnak...” A hosszú nyári szünet 
után ismét kinyitotta kapuit a Nyitott 
műhely. Már nagyon vártuk, hogy a 
pihenés után ismét összejöjjön a kis 
csapat, a szokott helyen, a szokott 
időben, hogy némi inni- és ropog-
tatnivaló mellett élménybeszámolót 
tartsunk. Természetesen most is az al-
kotások kapták a fő szerepet. Miléné 
Antós Gabriella horogolt munkáit el-
ismeréssel forgattuk, csodáltuk. Gabi 
alkotásait is meglegyintette a modern 
kor szelleme, napjaink kedves me-
sefi gurái is helyet kaptak a repertoár-
ban. S hogy a versek se maradjanak 
el, Gabi egy régi kedves ismerősétől, 
Kozák Maritól, aki mellesleg igen-

csak elismert költőnő, hozott egy ver-
set, a Variációk az őszre címűt. Meg-
hallgattuk, átéreztük.

Tóthné Gábor Mónika újabb öt-
letes makramé, valamint horgolt 
technikával készült ékszereket 
sorakoztatott fel nekünk. Nem ta-

láltunk két egyformát, mindegyik 
darab kitűnt különlegességével. 
Mónika sem volt rest a nyáron, az 
ő munkáit a városnapi rendezvé-

nyünkön is lehetőség volt megte-
kinteni, illetve a szeptember 26-án 
megrendezésre kerülő Betakarítási 
ünnepen is találkozhattunk velük.

 Én egy aktuális őszi gyermekver-
semet hoztam el a többieknek, mely-
nek címe egyszerűen csak Ősz.

Ősz

Zörgő levelek,
gyertek gyerekek!
Pókhálón az ősz
sárkányt ereget.

Labda se pattan-
tegnap elkaptam,
hinta se röppen
fenn a magasban.

Rozsda lemarja
majd betakarja,
alszik a nyár most,
reccsen az ágya.

GGYM

Legközelebb október 12-én 17 órakor 
lesz Nyitott műhely a Ladányi Mihály 
könyvtárban, várjuk leendő új műhe-
lyeseinket, hiszen hozzánk sosem késő 
csatlakozni.

                                                                                                                                            
Giriczné Gyányi Mária

SZEPTEMBERI NYITOTT MŰHELY
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NÉPMESE NAPJA A MÚZEUMBAN!KIRÁNDULÁS
Benedek Elek 1859. szeptember 30-án született, ezen 

a napon ünnepeljük a magyar népmese napját. Ezen 
alkalomból a Dévaványai Múzeumbarátok Köre és a 
múzeum rajzpályázatot hirdetett alsó tagozatos diákok 
számára. Két meséből lehetett választani, melyből egy 
legjobban tetsző részletet rajzoltak le a gyerekek. Az 
első három helyezett díjazásban részesült. 

Díjazottak: 1-2. osztály
1. helyezett: Tóth Kitti 1. b
2. helyezett: Magyar Mira 1. b
3. helyezett: Nyuzó Dorina 2. a
 Különdíjas: Uhrin Szonja 1. b

Díjazottak: 3-4. osztály
1. helyezett: Farkas Noémi 3. a
2. helyezett: Szűcs Zoltán 3. b
3. helyezett: Tóth Norbert 3. b
 Különdíjas: Szabó Noémi 4. b 

Gratulálunk a nyerteseknek és minden gyermeknek, 
aki részt vett rajzpályázatunkon. 

Az eredményhirdetés után mesevetélkedőn vettek 
részt a gyerekek. Nagy volt az érdeklődés, szép szám-
mal érkeztek a csapatok. Játékos feladatokkal mérhet-
ték össze tudásukat. A vetélkedő végén minden gyer-
mek apró ajándékkal a kezében térhetett haza. Ezúton 
szeretnék köszöntet mondani Váradi Andrásné Ilonka 
néninek a zsűrizésért, a lebonyolításban nyújtott segít-
ségért, illetve hogy megsütötte nekünk a szóló szőlőt, 
mosolygó almát és csengő barackot - melyek az egyik 
választható népmesében szereplő gyümölcsök. A gye-
rekek és felnőttek jóízűen fogyasztották el. Köszönöm 
a sok segítséget munkatársaimnak. 

Sándor Tünde

Debrecenben jártak a Dévaványai Roma közösség 
tagjai. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat június 20-án és augusztus 15-én kirándulni vitte a 

roma gyerekeket a Debreceni Állatkertbe és Vidám-
parkba. Mindkét alkalommal 15-15 fő vett részt a 
programon. A résztvevők érdeklődéssel nézték meg 
az állatkert lakóit, örömmel vették birtokba a Vidám-

park játékait. Reméljük jövőre is lesz lehetősége ön-
kormányzatunknak kirándulást szervezni közösségünk 
tagjainak.

Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök
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BETAKARÍTÁSI ÜNNEP DÉVAVÁNYÁNBB
Dévaványán az idei évben VIII. alkalommal került megrendezés-

re a Betakarítási Ünnep, melynek helyszíne a város főtere, illetve a 
DÁMK Művelődési Ház területe volt. A már hagyományosnak szá-
mító őszi rendezvényt  különösen nagy fi gyelem kísérte, mert Déva-
ványa Város Önkormányzata  a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat el-
nökségének javaslatára 3 175 000 forint támogatást kapott a célok 
megvalósítására.

Szeptember 16-án Vidékfejlesztési Konferenciát is tartottunk, ahol 
Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár volt az 
előadó. A konferencián a változó agrártámogatásokról és a közeljö-
vőben megjelenő vidékfejlesztési pályázatokról kaptak információ-
kat a jelenlévők.

A fi gyelemfelhívó levelek az újságban és az interneten való meg-
jelenést követően, személyesen is megtörtént a civil szervezetek, 
termelők, gazdálkodók, kézművesek megkeresése. Ennek köszönhe-
tően többen jelezték részvételi szándékukat a városból, de érkeztek 
a bemutatóra, vásárra és kóstoltatóra Ecsegfalváról, Körösladányból 
is. Lehetőséget biztosítottunk minden kistermelőnek, civil szervezet-
nek, egyesületnek, hogy kertjében, udvarán termesztett zöldséget, 
gyümölcsöt, virágot és bármilyen kompozíciót, kézműves terméket 
behozzon erre a napra meghirdetett kiállításra, bemutatóra. 

A rendezvény megnyitója után kezdetét vették a kulturális mű-
sorok. A gyermekek nagy örömére ellátogatott városunkba Gryllus 
Vilmos és felcsendültek dalai, később a mezőkovácsházi színi stúdió 
Viharsarki brodway című előadását láthatták.Volt interaktív bűvész 
show, REX kutyás bemutató, rekeszmászás. Részt vehettek az érdek-
lődők kézműves foglalkozásokon, agyagozáson, kipróbálhatták népi 
és ügyességi játékainkat. Volt tökkirály és tökkirálynő választás is.

Az időjárás nem volt kedvező, mégis sokan ellátogattak a rendez-
vényre. A helyben sütött szilvalekváros kifl i, kürtöskalács, a főtt ku-
korica illata, a kóstolásra felajánlott házi pálinka nagy sikert aratott. 

A Váradi Étkeztetési Bt. munkatársainak köszönhetően a helyszí-
nen látható volt, hogyan készül igazi „nagy bográcsban” szürkemar-
hából a gulyás. Az ingyenes leves szétosztására 18 órakor került sor.
A vacsoránál a debreceni Bihari Cigányzenekar és Rácz Anita nó-
taénekes szórakoztatta a jelenlévőket.  A tombolahúzás után két 
sztárfellépőt, Somló Tamást és Tóth Verát hallgathatta a közönség. 
Kísérő zenekar a Dévaványán már elismerésnek örvendő Abraka-
zabra zenekar volt.

Termelők, kézművesek, a bemutatón, kiállításon, kóstoltatáson 
résztvevők, támogatók, segítők, illetve tombolatárgy, felajánlást tevők:

Nagy és Társa Bt., Albán pékség, Kiss Károly, TÉDE, Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre,  Miléné Antós Gabriella, Balla József, Csa-
tári Ferenc, Ecsegfalva Nagycsaládos Egyesület, Dévaványai Nagy-
családos Egyesület, Hagyományőrző Nők Egyesülete, Dévaványa 
Város Önkormányzat Értékteremtő Program Varrodája, Csatáriné 
Bereczki Ágnes, Purgelné Herda Andrea, Berta Edit, Tóthné Gábor 
Mónika, Tóthné Kiss Izabella, Laskainé Kiss Alexandra, Víg Hilda, 
Csala Edit, Telepolc, Fűzi Gáborné, Ambruzs-Szabó József, Farkas 
Antal, Pappné Juhász Mariann, Mile Magdolna, Vida Lukácsné, 
Boda Ferencné, Gyányi Julianna, Komlós Szilveszter, Papp Ferenc-
né, Budai Sándor, Gyányiné Wagner Judit,Ványai Ambrus Általános 
Iskola, Szügyi Dániel Református Általános Iskola, Trabak Zoltán, 
Váradi Étkeztetési Bt., Margaréta Idősek Otthona, DÁMK Óvodai 
telephelyek, Szabó Petra, Szakácsiné Pengő Erzsébet,  Gyomai Spe-
ciális mentők, Startmunka Mintaprogram Dévaványa, Gyulai Szak-
képzési Centrum Dévaványai Szak-
képző Iskola, Polgárőrség, DÁMK 
dolgozói.

A rendezvény: Dévaványa Város 
Önkormányzata, valamint a Magyar 
Nemzeti Vidékfejlesztési Program 
Irányító hatóságának jóváhagyásával 
valósult meg.

A szervezők és a dévaványai önkor-
mányzat nevében is tisztelettel meg-
köszönjük a részvételt, a hozzájárulá-
sokat, mind az anyagi, mind pedig a 
segítő támogatást. A kezdeményezés 
elérte a célját.

Szervezők
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Kirándultunk
Egyesületünk az idei nyárra két kirándulást is szer-

vezett.
Augusztus 5-én 46 fővel kirándultunk Póstelekre. 

Útba ejtettük a tavaly megnyílt CsabaParkot, ahol 
megreggeliztünk. Megnéztük a hatalmas rendezvény 
termet és a Kolbász Múzeumba is belátogattunk, 
megismerkedtünk a kolbászkészítés történetével. Az 
ifjabbak (volt idősebb is) birtokba vették a játszóte-
ret, ahol minden kolbászból van, még a kerítés is. A 
Pósteleki Parkerdő a hatalmas fáival nyugalmat, bé-
kességet árasztott. A Széchenyi-Wenckheim kastély 
a megye legfi atalabb, legromosabb kastélya. Az állat-
simogatóban őzeket láttunk, a kerti tó közepén lévő 
szigetre bárki eljuthatott a saját maga által vontatott 
kompon.

Az ebédünket a Mókus Csárda teraszán szolgálták 
fel, majd hazaindultunk a kellemes élményekkel.

Szeptember elején Erdélybe látogattunk. A Szé-
kelykő és Ordaskő sziklavonulatának völgyében 
épült festői szépségű Torockóra.

Első megállónk Kolozsvár Botanikus Kertje, amely 
14 hektáron terül el. Itt található a díszkert, geobotani-
kai, rendszertani, gazdasági és orvostudományi gyűj-
temény. A kerti sétánk után a főtérre mentünk a Szent 
Mihály templomot, és az előtte lévő Mátyás-szobor-
csoportját csodálhattuk meg. Idegenvezetőnk elvitt 
bennünket Mátyás király szülőházához is.

A második napon Tordára látogattunk. Hatalmas 
sómezőn sétáltunk a bánya bejáratához, majd le a bá-
nyába, ami remek látnivalóval elkápráztatott minket, 
és a só tisztította levegőtől mindenki felfrissülhetett. 
Volt, aki az óriáskerékre ült, volt aki a tóban csóna-
kázott.

Ebédre a Tordai-hasadék bejáratánál lévő Csárdába 
mentünk. Akinek kedve, energiája volt bejárta a Hes-
dát patak medrét a hatalmas sziklafalakkal és barlan-
gokkal övezett hasadékot.

Az utolsó napunkat Torockónak szenteltük.
 A kalandvágyóak meghódították az 1168 méteres 
magasságú Székelykövet.  A többiek a falu neve-
zetességeivel, Vízimalommal, Unitárius temp-
lommal,  Néprajzi Múzeummal, a magángyűjte-
ményben lévő népviselet és torockói varrottasokkal 
ismerkedtek.

Élményekben gazdagodva indultunk haza Dévaványára.

Vezetőség

Szeptember utolsó hétvégéje mozgalmas volt Szeghal-
mon. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával, 
több partner együttműködésével megvalósuló kulturális 
és gasztronómiai rendezvény célja - immár hatodik alka-
lommal - a sárréti közösségek és helyi értékek megismer-
tetése, népszerűsítése volt. 

Igaz az időjárás most sem volt túl kegyes hozzánk, hi-
szen augusztusban a hőség, majd a hűvös esős időjárás 
nehezítette meg a megvalósítást, de ez a kiváló hangula-
ton és a felvonultatott produkciókon mit sem változtatott. 
Sok érdeklődő vett részt a IV. AMINKVAN Találkozó 
- III. Betakarítási Forgatagon, ahol a szervező Kö-
rös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége koordinálásá-
val a résztvevők újra megmutatták mijük van!

A hagyományőrzők, a középiskola közösségi szolgála-
tosai, a Szeghalmi Szociális Egyesület önkéntesei szí-
nes kézműves programokkal készültek, öko-újra-haszno-
sító játszóház, szemléletformáló bemutatók formájában.
A Körös-Maros Nemzeti Park munkatársai feladatla-
pokkal, memória játékokkal foglalták le az érdeklődő gye-
rekeket, felnőtteket. Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány 
munkatársai a Szövetség népszerű szakácsával biztosí-
tották az ellátást, Latyák Imre tagunk ragadozó madarak-
ról tartott előadásokat. A Dévaványai Hagyományőrző 
Nők Egyesülete egész nap sárréti diós kürtőssel és szilva 
lekváros kifl ivel kényeztette a vásárlókat, fellépőket nagy 
sikert aratva, de voltak itt egyebek mellett sajtkülönleges-
ségek, foltvarrás, nemez és bőrtárgyak, kézműves gyer-
tyák, ékszerek, fűszerpaprika, chilis pálinka is. 

A hamarosan megnyíló helyi termék üzlet tulajdonosa-
ival, tudomásunk szerint üzleti megállapodás is született, 
hiszen a helyi sajt, méz, és gyógynövényes szörpök jól il-
lenek a megálmodott vállalkozás elképzeléseihez. Emel-
lett több projektötlet kidolgozásában közreműködtünk.

Sikeresen zajlottak le a II. Pákász Futam jótékonysági 
sport eseményei Papné Somogyi Zsuzsanna vezetésével. 
Az önkormányzat pedig egy nyertes pályázat keretein 
belül láthatott vendégül testvérvárosunkból - Kalota-
szentkirályról - 45 főt. 

Az Ahhozképest Népzenei Együttes és a Harsány 
táncegyüttes táncosai - végül a kalotaszentkirályi ven-
dégekkel együtt - táncházban mozgatták meg a közönsé-
get és zárták az AMINKVAN programsorozatát.

Az eltelt pár nap óta csak pozitív visszajelzéseket kap-
tunk, nagyon köszönjük valamennyi segítőnknek a rész-
vételét, támogatását, segítő közreműködését!

Ambrus Szilvia
elnök, szervező

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HÍREIKÖZÖSSÉGEK, HELYI TERMÉK, PARTNERSÉG
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Augusztus 8-án a Körösújfalui Nyugdíjas Klub 
vendégei voltunk a falunap alkalmából.

Augusztus 29-én Berekfürdőn jártunk az országos 
nyugdíjas kulturális találkozón, ahol az énekkar is 
fellépett, ezt követően a nemrég alakult kis tánccso-
port (Bogyáné Pöszméte, Erdősné Rózsika, Papné 
Juci, Földiné Margit) aratott sikert „Csak a nézését 
meg a járását” táncprodukcióval.

A talpalávalót jómagam harmonikán és Pap Károly 
köcsögdudán adtuk elő. Nem dicsekvésnek szánom, 
de óriási sikert aratott a műsorunk, háromszor tapsol-
tak vissza bennünket.

 Szeptember 12-én megtartottuk a szokásos bará-
ti találkozónkat, melyen meghívott vendégünk volt 
Köröstarcsa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, és a Gyo-
maendrődi Nyugdíjas Klub, akikkel hosszú évek 
után újra felvettük a kapcsolatot.

A Kisújszállási Mozgáskorlátozott Egyesület kép-
viselői először vendégeskedtek nálunk.

A köszöntők után a klubok műsora következett, 
majd az ebéd, amit Váradi Károly és a konyha dol-
gozói szolgáltak fel. Köszönet a Fejedelmi Cuk-
rászdának a felajánlott tortáért és mindenkinek, aki 
tombolatárgyal hozzájárult rendezvényünk sikeres 
lebonyolításához. Ebéd után elkezdődött a buli, a 
talpalávalót Horvát Sándor füzesgyarmati zenész 
szolgáltatta.

Szeptember 24-én a Gyomaendrődi Nyugdíjas 
Klub vendégei voltunk. 26-án  Körösladányban 
voltunk az idősek világnapja alkalmából rendezett
ünnepségen.

Tisztelettel: Vasas Imre,
az egyesület elnöke

A DÉVAVÁNYAI ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS EGYESÜLETE HÍREI

A mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Dévaványai 
Helyi Szervezete Évzáró vacsorájára szeretettel és tisztelettel 
meghívja Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit továbbá 
mindenkit, aki szeretne egy kellemes estét eltölteni!

Ideje: 2015. november 14. szombat 18 óra
Helye: Váradi Étkezési Bt.

Menü: • raguleves • vegyes tál • sütemény

Részvételi díj: 2000 Ft/fő

A zenét Kosik Péter szolgáltatja.
Részvételi szándékot 2015. november 10-ig,

az alábbi személyeknél lehet jelezni:
Vasas Tiborné: 06-30/257-3352

Csekő Andrásné: 06-30/593-0423
Kazai Mihályné: 06-30/311-5705

Fergeteges hangulat, kiváló zene, ízletes vacsora.
Mindenkit szeretettel várunk!

Vezetőség

ORVOS BETEG TALÁLKOZÓ
Ezennel újra meghirdetjük 
orvos-beteg találkozónkat.

Ideje: 2015. december 5. 12 óra
Helye: Dévaványa, Strandfürdő

gyógyászati részleg
Jelentkezni szintén a fenti telefonszámokon lehet!

MEGHÍVÓ! MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, is-
merőseit, barátait a Ladányi Mihály Könyvtárba,  
15. éve tartó előadás-sorozatunk folytatására, mely-
nek témája:

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG
2014. november 13. (péntek) 18 óra

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

-------------------------------
2014. november 27. (péntek) 18 óra

SZÉP ARC, SZABÁLYOS FOGAK
Előadó: Dr. Volomné Varga Mariann

(klinikai nyelvész)

DÉVAVÁNYAI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

MANÓFALVA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY
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Megkezdődött a tanév. Az első nap tennivalói után téma-
hét következett. Három napon keresztül a fény témáját jár-
tuk körbe.

 A fény… nem is gondoltuk volna, hogy ilyen sok min-
dent jelent, hogy ilyen fontos és érdekes. Jelentheti a jó 
utat, csillagokat, a nappalt, vagy csak annyit, hogy vala-
ki felkapcsolta a szobában a villanyt. Fénykép, fénycső, 
fénybogár, vészfény… és még mi minden… Betekintést 
nyertünk az aztékok világába, ismerkedtünk a világegye-
temmel, horoszkóppal; mikroszkóppal és fényképezőgép-
pel dolgozhattunk; még a templomi fényeket is megnéztük. 

Olyan dolgokkal találkozhattunk, amire a normál tanítási 
órákon nincs idő. Mindig más szempontból vizsgáltuk a 
fényt. Nagyon sokat tanultunk ezen a héten, mégis jól érez-
tük magunkat!

Ványai Ambrus Általános Iskola
 7.a osztályos tanulói

TÉMAHETET TARTOTTUNK

MEGHÍVÓ ALAPÍTVÁNYI ESTRE

MEGHÍVÓ!

A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak
Jövőjéért Alapítvány sok szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját a 2015. november 14-én (szom-
baton) 19 órai kezdettel megrendezésre kerülő
jótékonysági báljára.

A bál helye: a Vörösmarty utcai iskola tornaterme.

Vacsorajegy ára: 3000 Ft.

Műsorjegy ára: 500 Ft.

Támogatójegy ára: 500 Ft, 1000 Ft, 1500 Ft, 2000 Ft.
A jegyek megvásárolhatók 2015. 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.

Tisztelettel és szeretettel hívunk minden érdeklő-
dőt, múzeumbarátot, ismerősöket a Múzeumpártoló
Közhasznú Közalapítvány díjkiosztó ünnepségére
2015.  október 15-én 15 órakor a múzeumba 
(Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

A helytörténeti dolgozatokat értékeli:
Ando György etnográfus

Program:
Verset mond a Dévaványai Szakképző Iskola tanulója

Kádár Ferenc tárogatózik
Mindenkit szeretettel várunk!

Múzeum
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Német alapfokú nyelvtanfolyam
a Szügyi Dániel Református

Általános Iskolában
A tanfolyam időtartama:

80 óra 40 alkalommal,
alkalmanként 2x45 perces órákkal.

Kezdete: 2015. október 5.,  vége kb. július vége
Díja: 80 óra 32.000 Ft/fő - 1 óra 400 Ft

Fizetés: havonta 3200 Ft/fő
Érdeklődni lehet a 06-66/483-342 telefonszámon 

           hétköznapokon 8-16-ig. 

A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezésével indul.

Tisztelt Lakosság!
Kedves Gyerekek!

Kedves Anyukák, Apukák,
Nagymamák, Nagypapák!

A Dévaványai Folkműhely Egyesület idén szeptember-
ben harmadik alkalommal indította el az iskolai szorgalmi 
időszakkal párhuzamosan táncházi alkalmait. A nagy sikerű 
rendezvénysorozatra mostanra már visszatérő vendégeket 
köszönthetünk a környező településekről és állandó részt-

vevőink mellett sorra jelennek meg azon kedves vendégek, 
akik szeretnének részt venni egy olyan alkalmon, amely 
lehetőséget nyújt hagyományaink ápolására, különböző
tájegységek táncainak, játékainak, zenéjének megismeré-

sére. A táncok megismerésére segítségünkre van Mahovics 
Tamás a Népművészet Ifjú Mestere, valamint Laskainé 
Kiss Alexandra néptánc pedagógus, a talpalávalóról pedig 
az Ahhozképest Népzenei Együttes gondoskodik.  Mind-
emellett lehetőség nyílik állandó „kézműves sarkunkban” 
kibontakoztatni a kézügyességét bárkinek, aki erre is érez 
indíttatást. Táncházi alkalmainkon szomjunkat és éhségün-
ket is csillapíthatjuk a rendelkezésre álló büfében, melyet 
Kónya Mihály és csapata üzemeltet.   

Várunk szeretettel mindenkit következő táncházunkba!

Dévaványai  Folkműhely Egyesület

ÚJRA TÁNCHÁZ!!
A Dévaványai
Folkműhely

Egyesület szeretettel
vár mindenkit:

2015. OKTÓBER 24. NAPJÁN,
SZOMBATON 17:30-TÓL 

TÁNCHÁZI ALKALMÁRA.
Helyszín: DÁMK Művelődési Ház,

Dévaványa, Gyöngy u. 8.
17:30-18:15-ig   Aprók tánca
                           (népi játék és tánc ovisok részére)
18:15-19:00-ig: Családi táncház, kézműves
                           foglalkozással
19:00-tól           Felnőtt táncház

A táncházat vezeti: Mahovics Tamás néptánc pedagógus,
a Népművészet Ifjú Mestere, valamint

Laskainé Kiss Alexandra néptánc pedagógus.
A talpalávalót az Ahhozképest Zenekar húzza.
A büféről Kónya Mihály és csapata gondoskodik.

Belépő:
Gyermek / 200.- 
Felnőtt / 500.-
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LABDARÚGÁS
Tovább folytatódott 

a megye első osztályú 
bajnokság, több – ke-
vesebb sikerrel a csapa-
tunk számára. Három 
mérkőzésből 4 pontot 
sikerült gyűjteni, ami 
jelenleg a bent maradó 
12. helyre elég. A soron 
következő mérkőzések 
nagyon fontosak lesz-
nek, amiből reméljük a 
csapat minél több pontot 
tud összegyűjteni majd, 
amivel akár megalapoz-
hatja újabb 1 évre megye 
egyes tagságát.

DÉVAVÁNYA – 
FÜZESGYARMAT

2-2 (1-0)
Dévaványa: 150 néző
V.: Zahorán J.

Dévaványa: Krisán K., 
Szalai B., Bakó B., Kálai 
B., Ungi A., (Diós K.), 
Marton L., Somogyi T., 
Adamecz I., (Czakó I.), 
Kovács Gy., (Kovács F.), 
Kéki Cs., Ernyes R., (Sél-
lei L.).

Gólszerzők: Kéki Cs., Er-
nyes R.

Edző: Tagai Attila - 
Kettő nullás vezetésünk 
után azt kell mondjam 
a végén örülhettünk az 
egy pontnak, nem szeret-
ném ismételni magam de 
majdnem ismét megver-
tük magunkat. 

Jók: Kálai B., Somogyi 
T., Kéki Cs., Ernyes R.

Összességében a mérkő-
zés jó iramú, izgalmas já-
tékot hozott ahol teljesen 
felnőttünk az egyik baj-

nok aspiráns mellé, ami 
mindenképpen dicséretes 
és csak gratuláció jár a já-
tékosoknak érte! A mér-
kőzés előtt mindenkép-
pen az is meglepetésnek 
számított volna ha csak 
sikerül megszorongatni a 
vendégeket, viszont 2-0 
vezetésről jó játékkal ke-
serű lehet a „szánk íze”. 
A meccs fordulópontja 
volt, hogy 2-0 vezetésnél 
4-5 alkalommal kontráz-
tuk meg a vendégeket, de 
nem sikerült az akciókat 
befejezni eredménye-
sen, ezért - később kide-
rült - 2 ponttal fi zettünk.
A másik döntő momen-
tum volt hogy az első 
vendég gól után egyből 
(3. perc) „ajándékoztunk” 
egy olyan „könnyű” gólt 
amilyet egyszerűen ezen 
a szinten nem lehet kap-
ni! (Sajnos ebben a sze-
zonban már nem az első.)

DÉVAVÁNYA –
TÓTKOMLÓS 2-0 (1-0)

Dévaványa: 220 néző
V.: Szelezsán Gy.

Dévaványa: Krisán K., 
Szalai B., Séllei L., Somo-
gyi T., (Czakó I.), Bakó 
B., Ungi A., Adamecz I., 
Kéki Cs., Ernyes R., Mar-
ton L., (Diós K.), Kovács 
Gy., (Kovács F.). 

Gólszerzők: Kéki Cs., 
Ernyes R. 11-esből

Edző: Tagai Attila -
A szezon leggyengébb 
játékával ma a legtöbb 
pontot szereztük az elmúlt 
öt mérkőzésből, gyorsan 

szeretném elfelejteni a 
mai találkozót.

Jók: Somogyi T., Kéki 
Cs., Ernyes R.

Összességében egy kö-
zepes iramú,  és alacsony 
színvonalú mérkőzésen 
csapatunk teljesen meg-
érdemelten győzött, mert 
ha mezőnyben nem is 
múlta felül a vendégeket, 
de a kapu előtti szituáci-
óknál sokkal jobb meg-
oldásokat választottak 
játékosaink. A sors iró-
niája, hogy az első 5 for-
duló talán leggyengébb 
játékával rukkolt ki csa-
patunk, de a megszerzett 
kevés pontunk (2 pont) 
miatt ezt a meccset min-
denképpen hozni kellett, 
(akár milyen játékkal) 
és nem ritkán a legnehe-
zebb a kötelező győze-
lem!  Az mindenképpen 
üdvözítő a jövőre nézve, 
hogy az elmúlt években, 
ebben az osztályban az 
ilyen „brusztolós” játék 
után rendszeresen veszte-
sen jöttünk le a pályáról,  
mert nem egyszer mentá-
lisan nem bírta el a csapat 

a terhet, ennek most nyo-
ma sem volt! Minden-
képpen dicséret illeti a 
játékosokat, mert nagyot 
küzdöttek egytől egyig a 
három pontért!

DÉVAVÁNYA – VÉSZTŐ
0-2 (0-1)

Dévaványa: 150 néző
V.: Mozsár G.

Dévaványa: Kri-
sán  K.,  Szalai B.,
(Diós K.), Bakó B., Sél-
lei L., Ungi A., Marton 
L., Somogyi T., (Kálai 
B.), Adamecz I., Kovács 
F. (Czakó I.), Kéki Cs., 
Ernyes R.

Edző: Tagai Attila - Ki-
váló játékvezetés mellet 
átmentettük múlt heti for-
mánkat, amely eredménye 
hosszú távon csak is vere-
ség lehetett.

 Alacsony színvonalú, 
és iramú meccsen nagyon 
rosszul kezdtünk. A korán 
bekapott gól még jobban 
a vendégek taktikáját se-
gítette, akik végig betö-
mörültek a saját kapujuk 
elé a kontrákban bíztak. 

Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:
 M GY D V
  1. Szabadkígyós 7 5 1 1 (16-3)  16 pont
  2. Héhkerék  6 4 2 0 (13-6) 14 pont
12. Dévaványa  6 1 2 3 (7-10) 5 pont

Az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Dévaványa – Füzesgyarmat 6-0 (4-0)
Gólszerzők: Kovács F. 3, Papp V. 2, Marton L.
Dévaványa – Körösladány 4-3 (2-3)
Gólszerzők: Kovács F. 4.
Dévaványa – Vésztő 8-0 (3-0)
Gólszerzők: Gubucz V. 4, Papp V. 2, Papp K, Somogyi K.

Az ifjúsági csapat végeredménye a táblázaton:
 M GY D V 
1. Dévaványa 5 4 1 0 (31-5)  13 pont
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LABDARÚGÁS
Csapatunk ezen a hétvé-
gén ugyan javuló játékot 
mutatott, de mind védeke-
zésben,  mind támadásban 
többet hibáztunk annál, 
hogy ebben az osztályban 
pontot lehessen szerezni! 
A mérkőzés fordulópontja 
lehetett volna a büntető, 
ha berúgjuk. Feltehető-
en meg is nyerjük a mér-
kőzést, mert a meccsnek 
abban a részében egyér-
telműen sokkal jobbak 
voltunk. Múlt héten mi 
voltunk a kapu előtt a 
határozottabbak, sajnos 
most az ellenfél volt, aki 
jobban koncentrált és a 
megszerzett előnyét végig 
nagy lelkesedéssel védte, 
így nem érdemtelenül vit-
te el a 3 pontot.

A felnőtt Dévaványa – 
Orosházi Rákóczi-Vasas 
mérkőzés elmaradt a pá-
lya használhatatlansága 
miatt, valamint az előtte 
játszandó Dévaványa – 
Szeghalom ifjúsági mér-
kőzés is. A mérkőzéseket 
egy későbbi időpont-
ban pótolják majd, amit 
egyelőre még nem lehet 
tudni.

Ha valaki szeretne 
még többet megtudni a 
csapatunkról, látogas-
son el az alábbi honlap-
ra: www.devavanyase.
gportal.hu

A mérkőzés fő támo-
gatói: Városi Önkor-
mányzat, Barna Sándor, 
Bereczki András, Berecz-
ki Árpád, Erdős Csaba, 
Erdős Zsolt, Papp Sándor, 

Darvasi Sándor, Parola 
Mihály, Valach Piroska, 
Szilágyi Sándor, Szilágyi 
Sándorné, Séllei Róbert, 
Magyar Antal, Pengő 
Imre, Tóth István, Vasvári 
László, Farmasi Sándor, 
Zsila Ferenc, Durján Lász-
ló, Papp László, Kovács 
Csaba, Magyar János, 
Csekő István, Földesi Fe-
renc, Szitás Dániel, Purgel 
Lajos, Ernyes Lajos, Er-
nyes Lajosné, Ernyes Ad-
rien, Tagai Attila, Nyúzó 
István, Ifj. Takács Gyula, 
Lovász Lajos, Ungi Tibor, 
Zeller Sándor, Kovács 
András, Kovács András-
né, Szarka István, Sza-
bó Mihály, Valach Ede, 
Marton Lajos, Csontos 
András, Pervanov Ádám, 
Gusztafi k Gábor, Urbano-
vics András, Harmati Csa-
ba, T Nagy Imre, Gyeb-
nár Mihály, Kiss Károly 
és családja, Varjú Árpád, 
Végh Tamás, Bak Lász-
ló, Szilasi József, Szilasi 
Ivett, Papp Marcell (Alibi 
söröző), Erdős Kiara, Csa-
ba Zsolt, Ifj. Farmasi Sán-
dor, Id. Nagy Gábor, Földi 
Mihály, Dékány József, 
Kőszegi János, Mideczki 
Zoltán, Varjú Árpád, Ma-
gyar Zsolt, Id. Nyíri János, 
Nyíri Jánosné, Szenteszki 
Milán, Hajdú Róbert, Har-
madik Félidő, Nemes Ist-
ván, Sille István, Molnár 
Tamás, Novák Imre, Feke 
Tibor, Pálfi  János, Prokics 
László, Nagy Gábor (Kék 
Teve), Kürti József, Földi 
Imre

Adamecz István

ÖREGFIÚK MECCS
Október 11. vasárnap 10 órakor

 Öregfi úk mérkőzés
Dévaványa - Körösladány.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kovács Attila 06/30-606-50-22

Emlék kajakverseny - Dékány Gergő 2000 m-en
39 indulóból 2. helyezést ért el.

Nagy Kristóf 1. helyezést ért el a
békési Kikötő Kupán. Gratulálunk!
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§
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

Dévaványa, Móricz Zs. u. 7. sz. alatt. Két
szobás, központi  fűtéses (vegyes, gáz 
tüzelés, villanykályha egy helyiségben), 
műanyag nyílászárók, fürdőszoba felújítva.

Irányár: 5,8 millió Ft
Érd: 06-20/341-0236

Ház eladó Hámán K. u. 34.
Központi vegyes tüzelésű, 

összkomfortos.
Érd: 06-66/483-791,

06-20/529-5815

Ház eladó!

A NAGY GÁBOR FÉLE SZESZFŐZDE

Eötvös utca 72. szám alatt szeptember 7-től üzemel.

Főzési díj: 1550 Ft

Telefon: 06-30/565-87-86

Benke Rita és Farkas Norbert lánya Dorina,
Pliesovszki Bettina és Szabó László fi a László,
Purgel Tünde és Jónás Tibor fi a Sámuel Tamás,
Meizner Éva és Fodor Csaba fi a Noel,
Kasza Margit és Takács Csaba lánya Bella Enikő,
Juhász Tímea és Vadász János lánya Gréta,
Kovács Eszter és Kovács Tibor lánya Lili Gréta.

Születések:

Hozzávalók: 250 g sütőtök, 2 db tojás, 80 ml olívaolaj, 150 g 
fi nomliszt, 150 g barna cukor, 1 kk fahéj (őrölt), 1 csomag
sütőpor, 1 csipet só.

Elkészítés:
1. A meghámozott, kimagozott, kis darabokra vágott sütőtököt 

forró sütőben megsütjük, pürésítjük és hűlni hagyjuk.
2. Egy tálban összekeverjük a tojásokat, az olívaolajat és a ki-

hűlt tökpürét.
3. Egy másik tálban elvegyítjük a száraz anyagokat: a lisztet, a 

cukrot, a sütőport, a fahéjat és a csipet sót.
4. A két tál tartalmát összedolgozzuk, és a papírkapszlikkal bé-

lelt (12-es) muffi nsütő mélyedéseibe egyenlően elosztjuk a 
tésztát (kb. két evőkanálnyi jut mindegyikbe).

5. 190 fokon, légkeverésen kb. 18-20 perc alatt megsütjük.

 Gyomaközszolg Nonprofi t Kft. közérdekű tájékoztatója

 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2015. október 16-án (pénteken)

LOMTALANÍTÁSI NAPOT tartunk.
A lomot az ingatlanok elé reggel 7 óráig

kérjük kihelyezni!
•••• ••••

 Dévaványa Város Önkormányzata szelektív
hulladékgyűjtést szervez, a hulladék átadása ingyenes 
2015. október 17-én (szombat) 8-16 óra között

az önkormányzat udvarán.

Begyűjtésre kerülő hulladékok:

  • háztartási jellegű elektronikai berendezések
• elemek, akkumulátorok
• üzletben vissza nem váltható italos üvegek

Figyelem!
Az elektronikai

hulladékot csak szerkeze-
tileg bontatlan állapotban 
tudjuk átvenni, az átadás-
hoz személyi azonosító 

okmány szükséges!

RECEPT - SÜTŐTÖKÖS MUFFIN

ŐSZI LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a Lakosságot, hogy a reumatológiai, illetve a 
nőgyógyászati szakrendelések a Strandfürdő épületében 
zajlanak. 

Reumatológia keddenként 12:00-17:00-ig.
Nőgyógyászat szerdánként 9:00-17:00-ig.

Időpontokat a korábban megszokott
elérhetőségeken tudnak kérni. 

STRANDFÜRDŐ HÍREI!
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Megemlékezés
„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen.
Emlékük, mint a lámpafény az estben.
Kitündököl és ragyog egyre szebben.”

Szeretettel emlékezünk:
Kecskeméti Péterné Farkas Ilonára

halálának 1. évfordulóján,
Kecskeméti Mártára halálának 8. évfordulóján,
Kecskeméti Péterre halálának 22. évfordulóján.

Emléküket őrzi szerető családjuk

        Köszönetnyilvánítás

   „Véget ért szenvedésed, szívedben a nyugalom,
Miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Tarsoly Károly temetésén megjelentek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

•
„Mindazokért kiket nem láttunk már régen,

Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,

Kiknek őrizgetjük szellemét,

Mindazokért egy-egy gyertya égjen.”

                                              

                                               Demjén Ferenc  

HALOTTAK NAPJÁRA

   

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását, 
fedését, tisztítását.

A síremlékek megtekinthetők 
a temető bejáratánál, a virágüzlet után.

Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.

06-30/565-8786, 06-20/921-6648

Megemlékezés
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp szemünkben Érted él, 
egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
 szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.”

Fájó szívvel emlékeznek Berczi Ferencné
Szabó Piroska Máriára halálának 10. évfordulóján.

Férje, gyermekei, menye, veje, unokái

Tarsoly Károly (1940)Halálesetek:

Megemlékezés

  „Isten örök életet adott nekünk,
    és ez az élet az ő Fiában van.”

(1Jn 5,11)

Fájó szívvel emlékezünk a két évvel ezelőtt elhunyt 
szeretett feleségre és édesanyára, Szilasi Józsefnére.

A gyászoló család
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Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató 
lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa, 
Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széche-
nyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.
com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu 
Ildikó. Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: 
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/516-1667. Kiadványszer-
kesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiad-
ványszerkesztő: Csatári István.

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2015. november 2., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a november 2-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentet-
ni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
teményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: November 13.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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!

ÁLLATORVOS
Állatpatika: 630-730, 1700-1730

Dr. Zsíros István
06-30/391-46-05

Egész nap hívható!
Veszettség elleni oltás, kutyák chippezése!
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim

rendelkezésére!

INGATLANKÖZVETÍTÉS 
LAKÓINGATLANOK  ADÁS-VÉTELE, TELJES 

KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL, ÜGYVÉDI HÁTTÉRREL!
ELADÓ CSALÁDI HÁZAK DÉVAVÁNYÁN: /irányárak/
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 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  5 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  1,1 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  12 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.
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. 
2 szobás, tégla alapon, vegyes fallal épült, jó állapotú, konvektoros ház, a Kígyó úton 3,2 mó Ft.
2 szoba, teljes komfort, közp. fűtés, kistégla falazat, tégla melléképület, a Sarló úton 5 mó Ft.
Lebontásra való vályogházház, 991 m2 szabályos telekkel, a Zrínyi út közepén 400.000 Ft.  
2,5  szobás, teljes komfortos ház, azonnal költözhetően, a Köleshalmi úton 5 mó Ft. 
3 szobás, teljes komfortos ház, gáz és vegyes fűtéssel, a Rákóczi út elején 3,5 mó Ft.
2 szobás, komfortos, száraz vályogház, konvektoros, gazd. épületekkel, a Szérűskert úton 3 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, felújított ház. kombi kazános közp. fűtéssel, a Kinizsi úton 6,8 mó Ft.   
3 szobás, gázkazános központi fűtéses, felújított fürdőszobás ház a Dobó úton 7,8 mó Ft.
2 szoba+nappali, komfortos, gázkonvektoros ház, a Körösladányi út elején 5 mó Ft.
2 szoba+nappali, gázkonvektoros, komfortos ház, melléképület, garázs, a Barcéi úton 4,5 mó Ft.
2 szobás, komfortos ház, gázkonvektoros, új nyílászárókkal, a Körösladányi út közepén 4 mó Ft.
2 szobás, felújított komfortos ház, kistégla ház, konvektoros, a vasútállomás közelében 5 mó Ft.
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 u. 14., E-MAIL: feketeandras44@freemail.hu

A művelődési ház melletti kis épületben
(Dv., Gyöngy u. 6.) 

Kamatmentes részletfi zetési 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:
 2015. október 16. (péntek) 1700 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM








