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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2016. szeptember 8. napján rendkí-

vüli ülést tartott.

Első napirendként a képviselő-testület módosította a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük 
jogkövetkezményeiről szóló 16/2014.(V.30.) önkormány-
zati rendeletet.

Második és harmadik napirendi pontban úgy döntöttek, 
hogy pályázatot nyújtanak be Kábítószer-prevenciós prog-
ramok támogatására.

Negyedik napirendben értékesítési eljárás eredménye-
ként Papp József és Pappné Juhász Mariann ajánlatte-
vőknek a Bem J. u. 13. szám alatti ingatlanra benyújtott
5. 300. 000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Ötödik napirendi pontban került megtárgyalásra a Déva-
ványai Folkműhely Egyesület támogatás átcsoportosítá-
sára vonatkozó kérelme, amelynek helyt adott a képvise-
lő-testület.

Hatodik napirendként döntöttek arról, hogy csatlakozni 
kívánnak a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkor-
mányzati ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, majd el-
fogadásra került az ehhez kapcsolódó Bírálati Szabályzat is.

Hetedik napirendben módosításra került a Dévaványai Hír-
lap nyomdai előállítására megkötött szolgáltatási szerződés.

Nyolcadik napirendi pontban a Köztemető üzemelteté-
sére a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltató Kft. 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek, nettó 10.000.000,- Ft ösz-
szegben.

Zárt ülés keretében döntöttek kintlévőségek leírásáról, 
összesen 241.963,- Ft összegben. Döntöttek továbbá ott-
honteremtés helyi támogatás megállapításáról 5 esetben, 
mindösszesen 1.950.000,- Ft összegben, valamint koráb-
ban megítélt otthonteremtés helyi támogatásának visszafi -
zetéséről.

A képviselő-testület 2016. szeptember 13. napján ismé-
telten rendkívüli ülést tartott.

Első napirendi pontban úgy döntöttek, hogy a Körös-Be-
rettyói Vízgazdálkodási Társulat ellen indított kártérítési 
perben nem veszik igénybe a Társulat kivitelezési munká-
latait az élőfüves sportpálya megépítéséhez. 

A képviselő-testület 2016. szeptember 29. napján meg-
tartotta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a 
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések 
elfogadását követően első napirendként került megtárgya-
lásra a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről szóló 
beszámoló, amelyet egyhangúlag elfogadott a testület.

Második napirendi pontban a Vidra Önkéntes Járási 
Mentőcsoport Egyesület beszámolója került elfogadásra.

Harmadik napirendként került megtárgyalásra az önkor-
mányzat 2016. évi gazdálkodásának első féléves helyzete. 
A működés területén nem volt fennakadás, a folyamatos lik-
viditás biztosítva volt, így a tájékoztató elfogadásra került.

Negyedik napirendi pontban az őszi búza vetőmag be-
szerzésére az RWA Magyarország Kft. bruttó 1.628.775,- Ft 
összegű ajánlatát, műtrágya beszerzésére pedig az IKR 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bruttó 2. 529. 840,- Ft 
összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Ötödik napirendben döntöttek arról, hogy támogatják a 
DIGI Távközlési Kft. antenna torony létesítési kérelmét, 
a Dévaványa, hrsz.: 904/1 és 3215/2 területeken, valamint 
elfogadták a felajánlott 600.000 Ft/év/antenna bérleti díjat.

Hatodik napirendként került megtárgyalásra a nyári gyer-
mekellátás biztosítása, melyért a testület köszönetét fejezte 
ki a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatója és pedagógusai részére.

Hetedik napirendi pontban elfogadásra került a DAREH 
Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Díjpolitikája, és annak 5 évig tartó megfi zetése, továbbá 
úgy döntöttek, hogy nem kötnek feladatellátási szerződést 
a DAREH Társulással, majd elfogadták a módosított üze-
meltetési koncepciót is.

Nyolcadik napirendként elfogadták a 2016. évi Autómen-
tes napról szóló tájékoztatót. A rendezvény idén is sikeres 
és színvonalas volt, megköszönték a szervezők munkáját.

Zárt ülés keretében végrehajtási eljárásba való bekapcso-
lódásról tárgyaltak, amelyben nem kívánnak részt venni, 
továbbá hozzájárultak ahhoz, hogy egy ingatlanra vonatko-
zó „elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezett-
ség biztosítására” terhelés törlésre kerüljön, majd döntöttek 
otthonteremtés helyi támogatásának biztosításáról, 1 eset-
ben, 500.000,- Ft összegben.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2016. október 
27. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a 
következők:

1. A 2016. évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájé-
koztató megvitatása.

2. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adá-
sának és a telep működésének tapasztalatairól.

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

4. Tájékoztató Dévaványa környezetvédelmi helyzetéről.

5. Tájékoztató a vállalkozásba átadott napközi konyha mű-
ködéséről.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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10.000. ügyfél a kormányablakban

Október 4-én köszönthettük a dévaványai kormányablak 
10.000. ügyfelét. Dr. Lukácsi Krisztina a Békés Megyei 
Kormányhivatal igazgatójával és Dr. Pacsika György Gyo-
maendrődi Járási hivatalvezetővel közösen, egy emléklap-
pal és jelképes ajándékkal köszöntöttük Borsi Viktor helyi 
lakost, aki gépjármű ügyintézés céljából kereste fel a kor-
mányablakot.  

A dévaványai kormányablak 2015. szeptember 16-án 
nyílt meg, az elmúlt alig több mint egy év alatt az intézett 
ügyek száma arányosan megoszlottak az okmányirodai és 
kormányablakos ügyek között, illetve a kormányablakok-
ban intézhető ügykörök száma az elmúlt évben is folyama-
tosan bővült. Jelenleg az ügyfelek több mint ezernégyszáz 
ügytípus intézéséhez kaphatnak segítséget gyorsan és haté-
konyan az integrált ügyfélszolgálatokon, egységes szakmai 
színvonalon, korszerű informatikai eszközök alkalmazá-
sával. A kormányablak munkatársai a napi ügyfélfogadás 
mellett folyamatosan végzik a háttérfeladatokat is (ügyira-
tok elkészítése, háttéranyagok feldolgozása, iratkezelési 
feladatok, stb.).

Jó hangulatban telt 
a Betakarítási ünnep

Az idén gyönyörű időben zajlott a Betakarítási ün-
nep Dévaványán. A hagyományőrző rendezvényen eb-
ben az évben először 13 csapat mérte össze főzőtudá-
sát. Halat, vadat és mi jó falat meg lehetett találni a 
bográcsokban. A főzéshez a jó hangulatot Horváth Rudolf 
és zenekara szolgáltatta, majd gyerekműsorokkal, cséplési 
bemutatóval, kézműves vásárral, lovaskocsikázással várták 
a kicsiket és nagyokat. A főzést követően a Retróleum ze-
nekar szórakoztatta a közönséget. Estére teljesen megtelt a 
művelődési ház udvara, sokan érkeztek más településről is, 
hogy megtekintsék a jó Lacibetyár mulatós műsorát.

Megkezdődött a kender aratása

Közfoglalkoztatási program keretében idén már második 
éve termeszt az önkormányzat ipari kendert vetőmag cél-
jából 3,5 hektáron. A kender idei termésátlaga 350 kg/ha 
körül alakul. 

Az ipari kender rostjai miatt az elmúlt évek egyik legke-
resettebb könnyűipari alapanyagává vált, de a textilgyártás 
mellett az építő-, az élelmiszer-, a jármű-és a kozmetikai 
ipar is kezdi felfedezni magának. A növény minden része 
hasznosítható, több ezerféle termek állítható elő belőle.
A kender magjából kisajtolt olaj étolajként használható, 
de szappant, kozmetikai cikkeket is lehet belőle készíteni.

A pozdorjából cellulózt, papírt és hőszigetelő lapokat, a 
rostokból készült fonalból műszaki szöveteket, ponyvákat, 
hevedereket, zsákokat, köteleket gyárthatnak. Dévaványa 
alapvetően a kender vetőmagtermesztésében vesz részt 10 
fő közfoglalkoztatott segítségével, de a kender másra fel 
nem használható részeiből biobrikett is készül, mely az ön-
kormányzati intézmények fűtéséhez járul hozzá.

A közfoglalkoztatás keretében Békés megyében Dévavá-
nyán, Gerendáson, Gyomaendrődön, Orosházán és Vésztőn 
kezdődött el a kender termesztése 2015-ben, egy tudatosan 
megformált, átgondolt koncepció mentén. 2016-ban már 
több mint 20 település csatlakozott a programhoz.

Új elem a közfoglalkoztatásban

Közfoglalkoztatási program keretein belül a város idén 
7 millió forintot meghaladó összeget kapott asztalosipari 
gépek és alapanyagok beszerzésére. A gépek szeptember 
hónapban beüzemelésre kerültek, így eddig a polgármes-
teri hivatal udvarában lévő asztalos csapat az Tompa utcai 
volt tanműhelyt birtokába véve megkezdheti új feladatát. A 
programban 5 fő alkalmazásával utcabútorok gyártása kez-
dődhet meg, melyhez kapcsolódva az önkormányzat jövőre 
városszépítő akciót hirdet. Az ősz folyamán asztalosaink 
padok, fi lagóriák és egyéb közterületi elemek készítésébe 
kezdenek, így az akció keretein belül az elmúlt évek fásítási 
programjait követve jövőre már új elemekkel is szépíthetjük 
városunk tereit, közterületeit, utcáit. A készülő pavilonok és 
egyéb bútorok első prototípusai a szeptemberi békéscsabai 
közfoglalkoztatási kiállításon már bemutatásra is kerültek. 

Tájékoztató a szakrendelésekről

A szakorvosok tájékoztatása alapján a szakrendelések az 
elmúlt hónap folyamán gond nélkül lezajlottak, a nagyszá-
mú érdeklődés bizonyítja a helyi szakrendelés működteté-
sének jogosságát. Az elmúlt hónap egyik tapasztalata, hogy 
sok olyan időpont került foglalásra, melyen azután a beteg 
nem jelent meg, visszajelzés nélkül azonban várakozó be-
teget nem tudtak az asszisztensek előbb behívni. Ezúton is 
kérem a kedves betegeket, hogy amennyiben bejelentett 
időpontjukon, valamely oknál fogva megjelenni nem tud-
nak, úgy azt jelezzék a szakrendelőnél, hogy a sorban állási 
és a várakozási időt csökkenteni tudjuk. 

Mikrocenzus

A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két nép-
számlálás között követi nyomon a társadalmi folyamato-
kat mintavételes felméréssel. Az idén Dévaványa és Ecseg-
falva települések is kiválasztásra kerültek, a mikorcenzus 
lebonyolítására  2016. október 1. – november 8. között 
kerül sor. 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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A mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába került 
lakásokban lakóknak kötelező válaszolni az alapkér-
dőívekre, amelyek a lakás és a személyi kérdőív. A 
mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, azok 
akik tájékoztató levelet kaptak választhatnak, hogy az 
időszak elején interneten keresztül önállóan töltik ki a kér-
dőívet, vagy  pedig a számlálóbiztosoknak válaszolnak.
A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi igazolvánnyal 
igazolja, amelyen szerepel a neve és az azonosítószáma. 
A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a számláló-
biztos személyazonosságát igazoló fényképes igazol-
vánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) 
együtt érvényes. Kérjük kétség esetén minden eset-
ben győződjön meg a számlálóbiztos személyazonos-
ságáról!

A számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai 
Hivatal 06-80-200-014 ingyenesen hívható, zöld számán 
ellenőrizhetik le! További információ található a mikro-
cenzusról az alábbi oldalon: http://www.ksh.hu/mikro-
cenzus2016/

Nálunk járt a Börtönmúzeum

Szeptember 15-én városunkba láto-
gatottak a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön szakemberei, akik két helyszí-
nen tartottak bűnmegelőzési előadást 
az általános és középiskolás gyermekek 
részére. A központi téma a diákcsíny és 
a bűncselekmény közötti olykor vé-

kony határ volt, az internetes zaklatástól kezdve a súlyosabb 
bűncselekményekig. A diákok az előadást követően szaba-
don kérdezhettek, valamint a középiskolások egy fi lmen ke-
resztül betekintést kaphattak a börtönök elzárt világáról is.
A rendezvény végén a középiskolások megtekinthettek egy 
rabomobilt, az általános iskolások pedig a kalodákat, bi-
lincseket, rohamöltözéket próbálhatták ki. A rendezvény a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinálásában valósul-
hatott meg.

 Valánszki Róbert
 polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te kiírta az „A” és „B” tipusú BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot 
2017. évre. 

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

Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város 
Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat.

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

Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város 
Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fi atalok jelentkezhet-
nek, akik:

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőok-
tatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségi-
zettek;

és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázati kiírás és a bírálati szabályzat a 
devavanya.hu oldalon elérhető. A pályázat beadási 
határideje: 2016. november 8.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszer-
ben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt 
követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlako-
zott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rend-
szerben. (Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx). A személyes és pályázati ada-
tok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települési önkormányzatnál (12-es 
helyiségben az igazgatási és szervezési iroda) kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatá-
rozott valamely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül.

FELHÍVÁS
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Olimpikon járt a hivatalban
Tótka Sándort, a gyomaendrődi származá-

sú riói olimpikont látta vendégül dr. Pacsika 
György hivatalvezető.

Tótka Sándor az idei riói nyári olimpiai játé-
kokon Molnár Péterrel a K-2 200 méteres táv 
döntőjében a kiváló negyedik helyet szerezte 
meg 32,41 másodperces időeredménnyel. 

Az élsportoló a helyi Körös Kajak KSE-ben 
kezdte pályafutását, 2014-től pedig az Újpesti 
TE színeiben lapátolja a vizet. A kötetlen hang-
vételű beszélgetés során az ifjú kajakos tehet-
ség mesélt a kinti élményeiről, a felkészülésük 
előzményeiről és természetesen a jövőbeni 
terveiről. Ígéretet tett arra, hogy 2020-ban To-
kióból hazatérve már olimpiai éremmel együtt 
fogja meglátogatni a járási hivatalt!

A hivatalban dolgozók is éltek a látogatás 
adta lehetőséggel, és szép számban fejezték ki 
gratulációjukat.

Tótka Sándor eddigi pályafutásának legszebb 
pillanatai:

- Ifjúsági olimpia 2010 Szingapúr K-1 500 
m arany érem,

- Ifjúsági világbajnokság 2011 Brandenburg 
K-2 200 m arany érem,

- Világbajnokság Moszkva 2014 K-1 4x200 
m váltó arany érem,

- Világbajnokság Milánó 2015 K-2 200 m 
arany érem,

- Európa bajnokság Moszkva 2016 K-4 500 m 
arany érem,

- 2015-ben az év magyar egyetemi sportoló-
ja, valamint az év magyar kajakozója.

Rangos kiállításon mutatkoztak be 
a Gyomaendrődi járás

önkormányzatai
2016. szeptember 8-án Békéscsabán került 

megrendezésre az a szabadtéri Közfoglalkoz-
tatási Kiállítás, ahol a megyei 56 kiállító közül 

öten (Csárdaszállás, Hunya, Ecsegfalva, Gyo-
maendrőd és Dévaványa) járásunkból mutatták 
be a közfoglalkoztatási programok eredményeit.

Békéscsaba főterén, a Szent István téren ha-
talmas érdeklődés mellett került sor a 4. Köz-
foglalkoztatási Kiállításra, melyen Hoffmann 
Imre, Közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes 
államtitkár, Gajda Róbert, a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, 
Herczeg Tamás, Békéscsaba város tanácsnoka 
és Dr. Nagy Ágnes, a Békés Megyei Kormány-
hivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője 
tartotta a megnyitó beszédet.

A színes műsorokkal kísért rendezvényen a 
Gyomaendrődi járás települései nagy területen, 
igényesen, gazdagon feldíszített standokon és 
faházakban büszkélkedhettek az általuk elő-
állított értékekkel. Bemutatták az állattartási 
program eredményeit, nagyon szép kültéri fa-
szerkezetek, padok, hirdetők, fi lagória került 
díszítésre a dévaványai Helyi sajátosságok 
nevű program lakástextíliáival. A mezőgazda-
sági programban termelt zöldségekből salátá-
kat, savanyúságot kóstolhatott az odalátogató 
közönség. (Igen nagy sikert aratott a joghurtos 
céklasalátájuk). A gyomaendrődi mezőgazda-
sági program kertészeti bemutatója, homoktö-
visből készített szörp is igen nagy sikert aratott, 
ami mögött a homoktövis lekvár helybeni ké-
szítése és az ecsegfalvi savanyúság készítés, 
paradicsomlé kóstolás sem maradt el. A hunyai 
önkormányzat a zöldségekből készült sütemé-
nyek mellett a seprűkötés mikéntjébe avatta be 
a látogatókat, melyet a békéscsabai óvodások 
„varázsseprű” címmel is felruháztak. Csárda-
szállás is bemutatta az általuk termesztett növé-
nyeket és nagyon fi nom csemege kukoricát, sült 
tököt is kínáltak többek között a standjuknál. A 
járás standjaihoz látogató vendégeket Toldi Ba-
lázs, Kovács Mária, Petneházi Bálintné, Hege-
dűs Roland polgármesterek mellett Dr. Pacsika 
György járási hivatalvezető és Tímárné Buza 
Ilona, a foglalkoztatási osztály vezetője is fo-
gadta.

Munkáltatói Fórum és Állásbörze 
Gyomaendrődőn

Gyomaendrődön a járási hivatal dísztermében 
2016. szeptember 13-án  került megszervezés-
re a megyei GINOP-5.1.1 program Képzési- és 
Állásbörze rendezvénysorozat következő állo-
mása.

A börze megnyitóján köszöntőt mondott Dr. 
Nagy Ágnes a Békés Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályának vezetője, Toldi 

Balázs Gyomaendrőd város polgármestere.
A megnyitót Dr. Pacsika György a Gyomaend-
rődi Járási Hivatal vezetője tartotta majd ezt 
követően Tímárné Buza Ilona a járási hivatal 
foglalkoztatási osztályának vezetője ismertette 
a programokat. Részt vettek még a járási tele-
pülésvezetők közül Valánszki Róbert és Kovács 
Mária polgármesterek is.

A felkínált 154 állás iránt 269 álláskereső 
és közfoglalkoztatott érdeklődött a helyszínen 
megjelenő 48 munkáltatónál. 28 képzésre je-
lentkezhettek az érdeklődők azonnali belépés-
sel és további 9 őszi képzésről kaptak tájékoz-
tatást. A szolgáltatások széles skáláját vehették 
igénybe, melyek közül a legnépszerűbb talán a 
Börzekerék volt, ahol a képzésre, munkaválla-
lásra, tanácsadásra, pályaismeretre vonatkozó 
kérdésekre kellett válaszolni. Minden résztve-
vő kapott mappát, melyben az állásajánlatok, a 
képzési lehetőségek és az igénybe vehető szol-
gáltatásokat is megtalálta, melyeket nem csak 
a börze alkalmával vehetnek igénybe a munkát 
keresők. Meglepő érdeklődés kísérte a rendez-
vényt, az álláskeresők és közfoglalkoztatottak 
is rendkívül aktívak voltak. A napokban folyta-
tódó közvetítések további sikeres elhelyezkedé-
seket vetítenek előre.

Kísérő rendezvényként Munkáltatói Fórum 
került megtartásra, melyet a jelen lévő 32 mun-
káltató örömmel fogadott. Tájékoztatást hall-
hattak az Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofi t Kft. részéről Soós Pétertől a 2016. év 
Felelős Foglalkoztatója pályázati lehetőségről. 
Az EURES hálózat működéséről    Nagy Gabri-
ella, a Foglalkoztatási főosztály munkatársa tá-
jékoztatta az érdeklődőket, majd Mucsi Balázs 
a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigaz-
gatója ismertette a GINOP 5.2.4. Gyakornoki 
program pályázati lehetőségeit. Az utolsó két 
előadás is izgalmas volt a vállalkozások szá-
mára, hiszen az ellenőrzések tapasztalatairól, a 
gyakran előforduló hibákról beszélt a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal adóellenőre Gojdár Sán-
dor és dr. Juhász Mariann, aki a Foglalkozta-
tási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának vezetője. Több kérdést 
intéztek a fórumon az előadókhoz, akik hasznos 
tanácsokkal látták el az érdeklődőket.   

A börze eredményeként szeptember végéig 48 
álláskereső helyezkedett el a versenyszférában 
közvetítéssel, 10 fő támogatás nélkül, míg 38 fő 
számára bér- és járulék támogatásra köt hatósá-
gi szerződést a vállalkozóval a foglalkoztatási 
osztály. Több közvetítés van még folyamatban, 
melyeknek eredményeként további elhelyezé-
sekre lehet számítani.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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



Erdős Norbert sajtóközleménye

„A Közös Agrárpolitika legfontosabb feladata to-
vábbra is az élelmezés-biztonság biztosítása marad. 
Ezért a KAP gerincét alkotó kis- és közepes méretű 
családi gazdaságok jogos elvárásai nem sérülhetnek 
sem a politikaalkotás, sem a szabadkereskedelmi meg-
állapodások megkötése során. Örülök, hogy a Közös 
Agrárpolitika 2020 utáni jövőjével foglalkozó első 
parlamenti jelentés a fenti alapvetést fogalmazza meg 
és a részletkérdésekben is a gazdák érdekeinek meg-
felelő álláspontra helyezkedik” - jelentette ki Erdős 
Norbert fi deszes EP-képviselő az agrárbizottsági sza-
vazását követően Brüsszelben.

A „Miként járulhat hozzá a KAP a munkahelyteremtéshez vi-
déki környezetben?” elnevezésű jelentés elfogadását követően a 
néppárti politikus kifejtette: az Európai Parlament Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Bizottsága amellett, hogy egyhangúan 
követeli a legelismertebb európai uniós politika megőrzését, a 
jövőben egy még erősebb és még több forrással ellátott KAP-ért 
kampányol.

„Ki kell kényszerítenünk a KAP uniós költségvetése legalább 
jelenlegi szinten történő megtartását” - emelte ki Erdős Norbert. 
Emellett kiemelt szerep hárul a vidékfejlesztésre a vidéki munka-
helyek megőrzése és újak teremtése terén. Ehhez a vidékfejlesz-
tést fokozatosan erősíteni kell úgy, hogy közben ne gyengüljön a 
közvetlen támogatások rendszere.

A fi deszes politikus kifejtette, hogy a termeléshez kötött tá-
mogatások hatékony eszközök egyes sérülékeny mezőgazdasá-
gi ágazatok - állattartás, takarmány-termelés - megmaradásának 
biztosítására és hátrányos helyzetű területeken a mezőgazdasági 
tevékenység leépülésének a megállítására. Ezért a jövőben e tá-
mogatásokra megfelelő uniós forrást kell rendelkezésre bocsáta-
ni. „Érdemes megfontolni, hogy a nagyobb munkahely-teremtési 
képességgel rendelkező ágazatok jussanak nagyobb források-
hoz” - tette hozzá az európai parlamenti képviselő.

A magyar gazdák és a magyar polgárok sikere, hogy Er-
dős Norbert kéréseit kifejezetten támogatta a szakbizottság.

Az EP újra kiállt a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek hely-
zetének javítása mellett, amely értelmében vissza kellene állítani 
az újonnan alakult szervezetek beruházásaira vonatkozó uniós 
támogatást. A termelői szerveződés jelenleg messze elmarad az 
elvárt szinttől. A fenti javaslat sokat segíthet az említett cél eléré-
sében. A másik javaslat az élelmiszer- és takarmány-biztonságra 
szolgáló - az uniós büdzsé harmadik fejezetében helyet foglaló 
- költségvetés megemeléséről szól. Erdős Norbert szerint ez ki-
emelten fontos, tekintettel a közelmúlt állategészségügyi járvá-
nyaira - mint a balti államokat és Lengyelországot sújtó afrikai 
sertéspestis -, valamint a közelmúlt élelmiszer-biztonsági botrá-
nyaira - mint a 2011-es E-colli fertőzés, a 2013-as lóhúsbotrány, 
valamint a jelenleg tomboló európai mézhamisítási botrány. El-
lenkező esetben az EU nem fogja tudni megfelelően biztosítani 
az európai fogyasztók egészségét és biztonságát.

A fi deszes politikus egyetért a jelentésben szereplő megköze-
lítéssel, miszerint komolyan foglalkozni kell az európai élelmi-
szer-minőségi rendszerek vonzerejének, valamint az eredetvédett 
európai élelmiszerek elfogadottságának növelésével. „Ezért az 
eddigieknél több uniós forrást szükséges fordítani a minőségi 
élelmiszer-előállításra és az európai gasztronómia támogatására. 
Ez utóbbi célkitűzést kiemelten támogatom, a Magyar Gasztro-
nómiai Egyesület törekvéseit is segítem e téren” - jelentette ki a 
fi deszes képviselő.

Erdős Norbert üdvözölte, hogy a jelentés kitér a kis és közepes 
családi gazdaságok megerősítésére, a gazdákat sújtó bürokrácia 
és a KAP egyszerűsítésére, a környezetvédelmi szabályok éssze-
rűsítésére, valamint a nők helyzetének a javítására a mezőgazda-
ságban és a vidéki területeken.

Háttér: A „Miként járulhat hozzá a KAP a munkahelyteremtés-
hez vidéki környezetben?” elnevezésű jelentés végszavazására az 
Európai Parlament október végi plenáris ülésén kerül majd sor.

Brüsszel, 2016. szeptember 29.

További információ: 
Erdős Norbert irodája: +32-228-37716

http://fi desz-eu.hu/
http://erdos.fi desz-eu.hu/
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2020 UTÁN IS ERŐS UNIÓS AGRÁRPOLITIKÁRA VAN SZÜKSÉG

Fókuszban a közbiztonság

Dr. Polyák Zsolt dandártábornok, megyei 
főkapitány kezdeményezése alapján 2016. 
szeptember 14-én Járási Közbiztonsági 
Egyeztető Fórum megtartására került sor.

A fórumon a járást érintő közbiztonsági 
kérdések szerepeltek napirenden. Dr. Pa-
csika György járási hivatalvezető a hivatal 
és a rendőrhatóság közötti szoros együtt-

működés fontosságát hangsúlyozta, mely 
példaértékűen működik a mindennapokban. 
Lehóczkiné Tímár Irén, Gyomaendrőd Vá-
ros Önkormányzatának alpolgármestere a 
közeljövőben kiépítendő városi kamera-
rendszer közbiztonságot javító hatásáról 
szólt, és tájékoztatta a jelenlévőket a beru-
házás várható ütemezéséről. Kovács Mária, 
Ecsegfalva község polgármestere pedig az 
őszi betakarítási munkák miatt kérte, hogy a 
rendőrség – a polgárőrséggel együtt – foko-

zottabb jelenléttel próbálja megakadályozni 
az ilyenkor előforduló terménylopásokat. A 
résztvevők tájékoztatást kaptak a Készenléti 
Rendőrség határvadász toborzó akciójának 
részleteiről is.

A megyei főkapitány összegző értékelésé-
ben kiemelte, hogy a Gyomaendrődi járás 
közbiztonsága általánosan jónak mondható, 
és megköszönte azt a munkát, melyet ennek 
a szép eredménynek az érdekében végeztek 
el a járás érintett szereplői.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

2. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanok értékesítése.

3. Pályázat tárgya: A Dévaványa, Árpád u. 6., az 
Árpád u. 8. szám alatti ingatlanok értékesítése.

4. Ajánlat benyújtásának határideje:

   2016. október 20. 9 óra

  helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati
                    Hivatal 3. épület 2. számú irodája

 módja: személyesen vagy postai úton

5. Az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az aján-
lattételi határidő lejártakor kezdődik és az ered-
ményhirdetéstől számított 60 napig tart.

6. Pályázati biztosíték:

 Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték 
adásához köti, amelynek összege a vételár 10%-a.
A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa 
Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 
10402142-49564855-56551002 számú számlájára 
kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig. Az 
ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyúj-
tók részére az eredményhirdetést követő 8 napon 
belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében 
a szerződés aláírásával egyidőben a vételárba be-
számításra kerül.  

7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kér-
hető:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület
2. számú irodájában Bakosné Tóth Ágnes műszaki 
ügyintézőtől.

8. Részletes pályázati kiírás átvehető: Díjmen-
tesen, dokumentáció formájában a Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 2. számú 
irodájában ajánlattételi határidőig, ügyfélfogadá-
si időben.

Földtulajdonosi gyűlés helyéről, időpontjáról,

napirendjéről.

A Békés megyei vadászati hatóság által (határozat ügyirat-
száma: BE/22/1443/4/2016.) 04-950660-104 kódszámmal 
nyilvántartásba vett földtulajdonosi közösség földtulajdo-
nosai és azok képviselői a vad védelméről, vadgazdálko-
dásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
(a továbbiakban: Vtv.) 12. paragrafusában, valamint végre-
hajtására kiadott 79/2004. (V.4) FVM rendeletben foglaltak 
alapján az alábbi napirendi pontok szerint, földtulajdonosi 
gyűlés összehívását kezdeményezik. 

A gyűlés időpontja: 2016. 10. 21-én 17 óra

A gyűlés helyszíne: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi utca 8.

A földtulajdonosi gyűlésen a megtárgyalásra javasolt na-
pirendi pontok az alábbiak: 

1. döntés a képviselet formájáról, a képviselő személyéről, 

2. döntés a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának 
módjáról, feltételeiről

3. működési szabályzat elfogadása

Regisztráció, a fenti napon és helyszínen 16-17 óráig tart. 
A vadászterület (nettó) kiterjedése: 4608 ha 

Bartha Agrár Kft. nevében Bartha Sándor ügyvezető

Szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki fontos-
nak, Magyarország jövője 
szempontjából meghatáro-
zónak tartotta a Népszava-
zást és elment szavazni. 

A NEM-ek elsöprő 
többséggel nyertek, ez 
pedig megadja a felhatal-
mazást Kormányunknak 
arra, hogy a magyar em-
berek ügyét Brüsszelben 
is erős felhatalmazással 
képviselje. 

Külön köszönöm szű-
kebb otthonom, Békés 2. választókerületének felelős hoz-
záállását a Népszavazás kapcsán. 

Bízom benne, hogy törekvéseinket siker koronázza, hi-
szen Brüsszel nem mehet szembe a magyar emberek egy-
hangú akaratával.

Szarvas, 2016. október 2.

Dankó Béla országgyűlési képviselő

HIRDETMÉNY PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY SZOLGÁLATI 
LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
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„ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA...”
Gyorsan véget ért a nyári pihenés, újra 

vissza kell szoknunk a rohanós-kapkodós 
reggelek, a hajnali hideg, de nappali me-
leg időszakába. Vígasztalásul érnek a fi -
nomabbnál fi nomabb gyümölcsök, egész-
séges zöldségek, színesednek a levelek, 
csillapodik a hőség. Szóval az ősznek is 
megvannak a maga előnyei.

Fontos felkészíteni szervezetünket az 
elkövetkező megpróbáltatásokra. Immun-
erősítő ételeket fogyasszunk, melyek friss 
gyümölcsből, zöldségből készültek. Aki az 
étrendkiegészítőkben bízik, ne várjon ad-
dig, míg a baj már elérkezett, előre kezd-
je el alkalmazni a szokásos vitaminjait, 
gyógynövényeit. A kisgyermekes szülők 
számára ez  kiemelten nehéz időszak, mert 
az új közösségbe kerülő gyerekek talál-
koznak  egy új bakteriális környezettel, 
melynek az immunrendszerük még nem 
tud ellenállni. Ilyenkor gyakran kapnak 
meg sokféle felsőlégúti fertőzést. A lényeg 
az, hogy ezeket nem szabad elhanyagolni, 
nehogy súlyosabb, szövődménnyel gyó-
gyuló betegséggé fajuljanak, de maga a 
folyamat valóban segíti az immunrendszer 
érését, tehát bármilyen ilyesztőnek tűnik is 
a helyzet, teljesen normális.

Az immunrendszer tökéletes működésé-
hez  szükséges a jó pszichés állapot, ennek 
elérése fél siker. A stresszes helyzetekben - 
reggeli kapkodás, esti lecke-kikérdezés - is 
meg kell próbálni megőrizni nyugalmun-
kat. A kevesebb napsütés, gyakoribbá váló 
borongós, esős időjárás szintén rontja a ke-
délyállapotunkat, „depressziósak” leszünk 

tőle. Valójában ez csak múló lehangoltság, 
de mozgással, szabadidős tevékenységgel 
ezt is kivédhetjük, amitől szintén ellenál-
lóbbá válunk a fertőzésekkel szemben.

Nem könnyű az öltözködéssel követ-
ni a szeszélyes napi hőingadozást sem, 
gyakoribbá válnak a meghűléses, enyhe 
náthával járó betegségek. Mivel ezeket  
általában vírusok okozzák, csak a tüne-
teket tudjuk mérsékelni, és vigyázni kell, 
hogy az elhanyagolás itt se vezessen sú-
lyosabb állapothoz. Szerencsére a nyári 
tartalékaink még kitartanak, komolyabb 
kihívással a későbbi hónapokban kell 
számolnunk.

A kerti munkák elvégzésének szüksé-
gessége próbára teheti a fi zikai teljesítő-
képességünket. Mindig ügyeljünk a ha-
tárok betartására, mert a túlterhelés több 
napos kényszerpihenőt is okozhat, amivel 
rosszabbul járunk, mint a mértékletes és 
folyamatos munkavégzéssel. A párásabb, 
hűvösödő időjárás egyébként is kedvez 
a reumatikus panaszok megjelenésének, 
vigyázzunk mozgásszerveink egészségé-
re is. Ez a legmegfelelőbb időszak a por-
cok  védelmét célzó kúrák megkezdésére, 
így megelőzhetjük a későbbi hosszas, 
fájdalmas problémákat. Nem szabad el-
felejteni, hogy ezek a készítmények csak 
megfelelő folyadékfogyasztás mellett 
lesznek valóban eredményesek.

A cikksorozat ezzel befejeződött,
legyenek büszkék a városukra, és őrizzék 

egészségüket!
Üdvözlettel: Dr. Balogh Andrea

szakgyógyszerész, Őrangyal Patika

                     

Egy ideális, egészséges ételrecept 
következik:

SZÁRNYASHÚSSAL
TÖLTÖTT ALMA

Hozzávalók:

20 dkg sült, kockázott
    szárnyashús
2 evőkanál margarin v. étolaj                                       
1 e.k. liszt                                                                   
2 dl tej  
4 alma                                                                         
1 pritaminpaprika 
Ízlés szerint só, bors,
szerecsendió, citromlé.                                                       

Elkészítés: A lisztet a margari-
non megpirítjuk, a tejjel felenged-
jük, beleaprítjuk a paprikát, a húst 
hozzátesszük, és fűszerezünk. Az 
almák tetejét levágjuk, húsukat ki-
vájjuk (a töltelékbe keverhetjük), és 
megtöltjük őket. Forró sütőben 10 
perc alatt készre sül.

Jó étvágyat hozzá!

EGÉSZSÉGNEVELÉS

TÜDŐSZŰRÉS TÉDE HÍREK!
A 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 ese-
tén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani.
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

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

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcím-
kártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi szűrő-
vizsgálati 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 Közalapít-

ványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt pol-
gármesteri iroda) vagy a 06-66/483-100-as telefonszámon a 
129-es melléken.

2016. augusztus 27-én  csoportos kirándulást  szervezett a 
vezetőség, úti cél: KARCAG,  BEREKFÜRDŐ. Ezen a na-
pon van az országos nyugdíjas találkozó. Reggel 8 órakor in-
dult a busz Dévaványáról, 9 órára a fürdőben voltunk. Egész 
napos műsor szórakoztatta a közönséget. Jobbnál-jobb éneke-
sek, táncosok léptek fel.

Aki akart lubickolhatott a vízben, ami az egészségére vált. 
Ha valaki megéhezett, vásárolhatott a kifőzdékben. 18 óra-
kor volt a hazafelé indulás. Mindenki fáradtan, de jókedvűen 
hagyta el a fürdővárost. Egyetértettünk abban, hogy jövőre 
újból ellátogatunk a Berekbe. Ez a kirándulás nem jöhetett 
volna létre Dévaványa Város Önkormányzatának segítsége 
nélkül.

A tagság nevében szeretném megköszönni  ezt a csodálatos 
napot.

Kozma Bálintné a TÉDE elnöke
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 KIRÁNDULTAM ERDÉLYBEN
A kívánságom - melyet 2016. 08. 10-én a Konfi rmációs 

találkozón kértem hogy teljesüljön -  már meg is valósult. 
Kürtiné Krisztikével ott ismerkedtem meg. Tőle kaptam 
a meghívást a kirándulásra és éltem is a lehetőséggel. Az 
indulás Dévaványáról a kora reggeli órákban történt, au-
gusztus 26-án. Én már előző este haza mentem az Édes-
anyámhoz, ott töltöttem az éjszakát. Hunyáról elég nehéz 
lett volna eljutni úti célomhoz. Majd mindenki felszállt az 
autóbuszra csomagjaikkal, ki-ki ismerőseivel. Igaz a sötét-
ségben nem is tudtuk kik az útitársaink, később ez majd 
kialakult az út folyamán. A Bánság és vidéke volt az úti 
célunk. A határon elég hamar átjutottunk Battonyánál, és 
elindultunk az ismeretlen felé. Első látványos megállónk 
Temesváron történt, majd indultunk tovább. Kolozsváron 
csatlakozott a csoporthoz idegenvezetőnk Sipos Dávid, aki 
mind a három napot velünk töltötte. Végtelen nagy tudá-
sú, szimpatikus, kedves, fi atalembert ismerhettünk meg. A 
maradandó élményt nyújtó városnézés után elindultunk az 
egyre magasodó, kacskaringós hegyi úton. Resicabányán 
a mozdonymúzeumot tekintettük meg azután a Bigar ví-
zesés következett. Gyönyörű és egyben félelmetes is volt 
számomra. Nem is mertem fölmenni a végtelennek tűnő 
lépcsőkön a barlanghoz. Majd ismét elég hosszú buszozás 
következett a szállásunk, Herkulesfürdő felé. Késő este ér-
keztünk meg eléggé fáradtan. Következett a vacsora, pihe-
nés mert másnap megint hosszú út állt előttünk.

Reggel sétahajóztunk a Dunán, a Kis- és Nagy kazán szo-
rosnál. A Vaskapu múzeum, erőmű volt a leglátványosabb. 
Körbe vettek bennünket a végtelen magas hegyek, a pano-
ráma gyönyörű volt. A második napon is sikerült jól elfá-
radnunk, Orsován a Billában bevásároltunk és ismét csak 
az esti órákban érkeztünk meg a Magik panzióba. Vacsora 
után még volt kedvünk egy kis közös énekléshez az előző 
estéhez hasonlóan. Sajnos már 28-án vasárnap útra készen 
álltunk haza felé. Útközben ismét olyan helyeket jártunk 
be amit míg élek nem feledek el. Déva várát csak felvonón 
tudtuk megközelíteni. A látvány lenyűgözően szép volt!

Nem is akarom már tovább részletezni az összes látni-
valót, mert ezt csak átélni érdemes. Az út végére a kirán-
dulócsoport szépen összebarátkozott. Én személy szerint 
új ismerősöket találtam -volt régebbről is - de azt hiszem 
olyan is lett, akivel egy életre szóló barátságot kötöttem. 
Mindenkinek ilyen útitársakat, ilyen tudású idegenvezetőt 
kívánok!

Adja a jó Isten, hogy még máskor is kirándulhassak 
együtt a dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesületével.

Mindenkinek kívánok jó egészséget, sok szereplést, sike-
rekben gazdag életet!

 
Tisztelettel:

Kmellár Tiborné
D. Tóth Irén

Hunya

Meghívó!

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját 2016. 
október 19-én (szerdán) a múzeumba, (Dévaványa, 
Széchenyi u. 8.)  

14:30-tól kiállítás megnyitó:
a „Békési szűcshímzés”

Kiss Józsefné Szabó Anna hagyatékából 

A kiállítást megnyitja:

Csukás Irén néprajzos, muzeológus 

• • • • •
Ezt követően a Dévaványai Múzeumbarátok Köre

krumplis délutánt tart. 

Előadás a burgonya történetéről,
krumplis ételek kóstolása

Akinek van kedve és is-
mer régi elfeledett, illetve új
burgonyás ételreceptet kérjük 
hozzon kóstolót.

  Mindenkit szeretettel várunk!

A múzeum és a MB vezetősége

Meghívó!
Az idén is

megrendezésre kerül
a Batyus bál
a múzeumban.

Tervezett időpontja december 2. péntek.

Részletes programok illetve információk a 
következő lapszámban lesznek olvashatóak. 



Dévaványai Hírlap - 12. oldal

Az idei Szügyi Hittan Tábort 2016. június 27-től július 
1-jéig tartottuk meg.

Táborvezető Hajdu Andrea a Szügyi Dániel Református 
Általános Iskola tagintézmény vezetője volt, segítői pedig 
az intézmény két pedagógusa. Idén 62 fő volt a gyermek-
létszám, amelyben voltak az óvodásoktól egészen a nyol-
cadikosokig.

A tábor munkájában nagy segítségünkre volt 5 középis-
kolás fi atal, akik az érettségi feltételeként nálunk töltötték a 
közösségi munkájukat. Annyira jól érezték magukat, hogy 
bár a kötelező 50 órájuk letelt, felajánlották, hogy szívesen 
jönnek jövőre is.

A hét Bibliai gerincét Dávid életéről szóló történetek adták.

Naponként reggel áhítattal kezdtünk, majd imádság után 
játékos és gondolkodtató feladatok és színezők várták a 
gyerekeket. Már délelőtt hozzá lehetett fogni a kézműves-
kedéshez, majd ebéd után játék és ismét Bibliai történet, 
valamint énektanulás következett.

 A feladatok megoldása csoportokban történt, ami vegyes 
korcsoportból állt. A jó megoldásokért pontokat (talentu-
mokat) lehetett kapni, amit egész héten gyűjtögettek a gye-
rekek. Nemcsak csoport pontokat, hanem a szorgalmasab-
bak egyéni pontokat is gyűjthettek, ami plusz feladatokért 
járt. Ennek megoldása szabadidejükben, játékidőben, vala-
mint a kézműves foglalkozások alatt történt. A kézműves 
foglalkozások naponként változtak. Hétfőn nemezelés és 
gyöngyfűzés, kedden kovácsolás valódi kovácsműhelyben, 
szerdán szalagozás és nyalóka készítés megtekintése volt. 
Mindegyiken szorgalommal és nagy élvezettel vettek részt 
a gyerekek. Csütörtökön Szarvasra utaztunk. Gyülekeze-
tünk néhány tagja is csatlakozott hozzánk és együtt tekint-
hettük meg a szarvasi református templomot, amely egye-
di, modern volta miatt tetszett a gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt. A nap további részében az Anna-ligetben tekin-
tettük meg a Körös-Maros Nemzeti Park látogatóközpont-
ját, majd az Arborétumot és a Mini Magyarország makett-
jeit. Pénteken a tábor utolsó napján az addig összegyűjtött 
talentumokat ajándéktárgyakra válthatták be a gyerekek, 
majd délután jöhetett a várva várt szalonnasütés, ahová a 
szülők, hozzátartozók is hivatalosak voltak. Ez a nap is vi-
dám hangulatban telt, s szomorúan váltunk el egymástól, 
hiszen egy tartalmas hét emlékei kötöttek össze bennün-
ket, de reméljük, jövőre ismét találkozhatunk. Az ebédet a 
gyermekek ingyen kapták, de a tízórai, valamint az uzson-
na sem maradt el, hiszen a szülők valamint az egyházköz-
ségünk is hozzájárult valami fi nomsággal. Köszönet illeti 
Kónya Andrást, aki türelemmel foglalkozott a kovácsmű-
helyben a gyerekekkel. Külön köszönet pedig Tóthné Kiss 
Izabellának, aki nem csak a kézműves foglalkozáson volt 
segítségünkre, de ajándékaival a talentumok beváltásánál 
is bővítette a kínálatot szép szalagos kitűzőkkel és hajba 
valókkal; valamint Körözsi Imréné, Klári néninek, aki 

nemcsak megmutatta a nyalóka készítés fortélyait, de nya-
lókákkal és más fi nomságokkal megajándékozott bennün-
ket, amit a szarvasi kiránduláson fogyasztottunk el.

Köszönjük az Egyházkerületi, Egyházközségi anyagi tá-
mogatást, valamint a szülők bizalmát, hogy engedték gyer-
meküket a táborba.

Pappné Szenczi Magdolna

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Mi előzi meg a világvégét?

Szeretettel hívunk és várunk minden
érdeklődőt a Ladányi Mihály Könyv-
tárba, ahol fórum sorozatban kívánjuk
feltárni e témát:

Mi előzi meg a világvégét?

Előadó:

Béres János református lelkipásztor, aki két-
hetente általános ismeretterjesztőt tart a Mennyei 
Jelenések könyvéről, melyet beszélgetés követ.

Az előadás időpontja: október 17. (hétfő) 17.00

A dévaványai Református Egyházközösség presbitériuma
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A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak 
Jövőjéért Alapítvány sok szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját a 
2016. november 12-én (szombaton) 19 órai 

kezdettel megrendezésre kerülő
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA.

A bál helye:
a Vörösmarty utcai iskola tornaterme.

A jegyek megvásárolhatók
2016. november 8-ig a titkárságon,

a Vörösmarty utcai épületben.
Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk és 

szeretettel megköszönjük.
Számítunk megjelenésére és

segítő támogatására.
Az alapítvány kuratóriuma

Az est teljes bevétele az
alapítvány számláját gyarapítja.

MEGHÍVÓ ALAPÍTVÁNYI ESTRE

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HÍREI
Kirándultunk!

 
Egyesületünk az idei nyárra két kirándulást is szerve-

zett. Július 20-án 49 fővel indultunk el a Szalajka-völgybe. 
Megérkezésünk után kis csapatunk kettévált, mert volt, aki 
a kisvasutat választotta, mások gyalog indultak el. Akik a 
kisvasutat választották, a végállomáson a Gloriette-tisztá-
son szálltak ki. A vállalkozó kedvűek megnézték az Istál-
lós-kői ősbarlangot. A Gloriette-tisztástól visszafelé a Fá-
tyol-vízesést megcsodálva be lehet térni a Szabadtéri Erdei 
Múzeumba, ami sok érdekességet rejt.Tovább haladva le-
felé megcsodálhatjuk a sziklafalból előtörő Szikla-forrást. 
Majd a Kis-tó mellet sétálunk el és következik a pisztráng-
füstölő, ahol meg is lehet kóstolni a helyi étel jellegzetes-
ségeket. Visszatérve a völgy bejáratához találunk büfét, 
éttermet, ahol megebédelhetünk és a vállalkozó kedvűek 
birtokba vehetik a kalandparkot, bobpályát.

 Szeptember 1-jén indult útnak kis csapatunk Székelyud-
varhelyre. A Királyhágót követően bejártuk a Parajdi sóbá-
nya felett magasodó sóhegyek birodalmát. Második napun-
kat a Madarasi Hargitának szenteltük. Szentegyházáról vitt 
fel minket a vezetőnk. A Vargyas patak völgyén fel a Har-
gitai kráter közepébe az úton gyönyörű kilátás nyílt a Har-
gita hegyláncra és dél felé a Vargyas és Homoród patakok 
völgyére. A menedékháztól mi, vállalkozó kedvűek gyalo-
gosan tettük meg az utat a csúcsig (1801 méter), visszafelé 

a szökővízesést is útba ejtve. A többiek a menedékháznál 
vártak ránk és együtt indultunk a szállásunkra. Harmadik 
nap a Zetelakai víztározónál álltunk meg egy kis pihenőre, 
majd a gyönyörű kilátással rendelkező Libán-tetőn végig-
haladva a Gyilkos-tó, és a Békás-szoros volt az úti célunk. 
Persze a Kis-Cohárdról másként látni a Gyilkos-tavat. Pá-
ran meg is győződtek erről. Hazafelé úton még megnéztük 
Homoródfürdő borvízforrásait és megkóstoltuk vizüket. 
Este fáradtan érkeztünk a panzióba, ahol fi nom vacsora és 
víg zeneszó várt minket. Eljött az utolsó napunk, Székely-
udvarhely látványosságait néztük meg, majd a hozzátarto-
zó Szejkefürdőn tettünk rövid látogatást. A Szabadtéri Szé-
kelykapu múzeumot néztük meg és Orbán Balázs sírját.
Tovább haladva Farkaslakán Tamási Áron síremlékét és a 
szülőházát néztük meg. Majd rövid kitérővel Magyarvistán 
a csodálatos kőfaragott házakat láthattunk, hagyományos 
kalotaszegi cifra szobát. Élményekben gazdagodva indul-
tunk haza Dévaványára.

Vezetőség
 
ORVOS BETEG TALÁLKOZÓ
Újra meghirdetjük orvos-beteg találkozónkat.
Ideje: 2016. október 22. 12 óra
Helye: Dévaványa Strandfürdő

A DÁMK Művelődési Házban

 ŐSZI SZÜNIDEI JÁTSZÓHÁZ
várja a gyerekeket!

2016. november 3-án

- 10 órától filmvetítés,

- 13 órától ügyességi játékok,
sorversenyek.

   
    Várunk szeretettel!
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A Dévaványa Felemelkedéséért Közala-
pítvány más civil szervezetek, intézmények 
és magánszemélyek közreműködésével Idén 
7. alkalommal rendezte meg Dévaványán 
az Autómentes Napot szeptember 16-án.
Ehhez az európai kezdeményezéshez világ-
szerte évről évre egyre többen csatlakoz-
nak. Idén 2427 település/város rendezett 
Európai Mobilitási Hetet vagy Autómentes 
Napot a világban. Rekordszámú, 214 ma-
gyar település is részt vett a kampányban és 
ezzel ismét a 3. helyen végeztünk Ausztria 
és Spanyolország mögött.

Kevesen tudják, hogy a csatlakozáskor 
a Karta aláírásával nem csak a rendezvény 
megtartására teszünk ígéretet, hanem azt is 
vállalja a város, hogy legalább egy olyan ál-
landó intézkedést hoz, mellyel megkönnyíti 
a gyalogos és kerékpáros közlekedést illet-
ve a tömegközlekedési eszközök elérhető-
ségét. Ennek Dévaványa városa a járdák 
újjáépítésével és a bicikli utak bővítésével 
tesz eleget.

Az idei év szlogenje: Ésszerű mobilitás. 
Hatékony gazdaság. 

Az Autómentes nap programjai is ehhez 
a témához kapcsolódtak. Idén a MÁV Start 
Zrt. munkatársai voltak a vendégeink, akik 
egy mobil jegyárusító autóval érkeztek. A 
gyerekek játékos formában kaptak infor-
mációt a vonatozás előnyeiről, környezetre 
gyakorolt hatásairól. A vonatokon sokkal 
több helye van egy utasnak, mint más tö-
megközlekedési eszközön és a csomagokat 
is könnyebb elhelyezni. Magukkal vihetik 
kerékpárjukat vagy akár kutyusukat is, ter-
mészetesen viteldíj ellenében. Utazás köz-
ben fel lehet állni, lehet sétálni és mosdó is 
rendelkezésre áll az utazók számára. Olvas-
gathatnak vagy akár játszhatnak is egy-egy 
hosszú út alatt, vagy épp gyönyörködhet-
nek a tájban. Sokszor láthatnak vadon élő 
állatokat a határban, melyekkel lakott terü-
leten belül nem találkozhatnak. Sok szülő 
bele sem gondol, hogy gyermeke számára 
a vonaton való utazás egy élmény lehet. 
Ami pedig a legfontosabb, azzal, hogy aki 
közlekedési eszköznek a vonatot választja, 
az kíméli a környezetét, hiszen így az egy 
főre eső káros anyag kibocsátás sokkal ke-
vesebb, mint ha autóval utazna.

A megszokott programok mellett új ele-
mekkel gazdagítottuk a programot. A pedá-
los gokartok és bobo carok mellett ki lehe-
tett próbálni az energia biciklit, mely egy 
fényoszlop segítségével mérte a pedálozás 
által előállított energiát. Idén két ugráló vár 
is rendelkezésre állt a gyerekek számára, 
amit teljes mértékben ki is használtak. Az 

egyedi készítésű kerékpárok is kibővültek 
egy mini bringó-hintóval, melynek egyik 
kerekét sikerült a gyerekeknek totálká-
rossá törni, de szerencsére tulajdonosa, az 
ezermester „Bringa Doktor” ellátta a sérült 
„beteget” és a gyerekek újra birtokba ve-
hették a járművet.  Az általános iskolában 
működő Kick-box szakkör sportolói látvá-
nyos bemutatót tartottak. A középiskolások 
a sorversenyek levezetése mellett zumbát 
is táncoltak, melyhez sokan csatlakoztak. 
A szokásos „egészségsátor” mellett rendkí-
vüli véradásra is volt lehetőség. A véradók-
nak plusz tombolát adtunk, a Vöröskereszt 
tagjai pedig egy tál babgulyással  vendé-
gelték meg őket. A Családsegítő Szolgálat 
munkatársai kisgyermekjátékokat hoztak, a 
nagyobbak pedig társasjátékkal játszhattak, 
a Thomast ábrázoló paravánnál pedig fény-
képezkedni lehetett. A start munkaprogram 
rongyszőnyeg szövői mellett idén a varró-
sok is részt vettek a rendezvényen. A sok 
szép rongyszőnyeg mellett a varroda termé-
keit is megcsodálhatták a látogatók.

A napot egy állandó programmal zártuk, 
melyet minden évben nagyon vár kicsi és 
nagy egyaránt, hiszen egészen különleges 
érzés ekkora tömeggel végig kerekezni a 
várost. A „VII. Gurul Ványán” rekordot 
döntöttünk, több mint ezren vettek részt a 
felvonuláson. Bennünket rendezőket külö-
nösen jó érzéssel tölt el, hogy ennyi embert 
tudtunk „rávenni”, hogy végig gurulja ezt 
a közel 9 km-t. Mindenkinek köszönjük a 
részvételt!

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK
ÉS SEGÍTŐKNEK:

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZ-
TÉRIUM, BOSCHUNG EJT ELEKT-
RONIKAI KFT., AGRODÉVA KFT., 
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT, 
MÁV START ZRT., BARTHA-AGRÁR 
KFT., SZŰCS TIBOR, ILLIN JÓZSEF, 
MILE LAJOS, NYUZÓ MARIETTA, 
KISS KÁROLY, FÖLDVÁRI ISTVÁN, 
VETÉSI ISTVÁN, FEHÉR MIHÁLY ÉS 
CSALÁDJA, SZŰCS JÓZSEF, BERCZI 
MIHÁLY, NAGY ÉS TÁRSAI BT., 
PAPP-KERTÉSZET, VÁRADI ÉTKEZ-
TETÉSI BT., LADÁNYI CUKRÁSZDA, 
NYUZÓ BÁLINT, LASKAI TIBOR,
FELINA HUNGARIA KFT., DÉVAVÁ-
NYAI HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYE-
SÜLETE, NAGYCSALÁDOSOK DÉVA-
VÁNYAI EGYESÜLETE, MAGYAR 
VÖRÖSKERSZT BMSZ SZARVASI 

TERÜLETI SZERVEZETE, VÖRÖSKE-
RESZT DÉVAVÁNYAI ALAPSZERVE-
ZETE, DÉVAVÁNYAI POLGÁRŐRSÉG, 
DÉVAVÁNYAI RENDŐRŐRS, CSA-
LÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT, TARTÓSBETEGSÉGBEN 
ÉLŐK DÉVAVÁNYAI EGYESÜLETE, 
DÉVAVÁNYA ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ, KOR-
DA ISTVÁN, BERTA EDIT, FEKETE 
ANDREA-NEFELEJCS VIRÁGÜZLET, 
TÁNCZOS LÁSZLÓ-HÚSBOLT, KÓNYA 
ISTVÁN-ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS, BEN-
KÉNÉ GYEBNÁR JUDIT-KUCKÓ PA-
PÍR ÍRÓSZER, KOVÁCS EDIT-ZÖLD-
SÉG-GYÜMÖLCS, KOVÁCSNÉ MILE 
MAGDOLNA, TELEPOLC, NARANCS 
TURI-FLABÉLOSZ, MENTA-NŐI FÉRFI 
DIVATÁRU, SZILÁGYI IZABELLA, MI-
DECZKI ZOLTÁN-RUHÁZATI BOLT, 
MANOMARKET, KISS TIBOR-TAKAR-
MÁNYBOLT, NAGY GÁBOR-OÁZIS 
DISZKONT, BAKÓ JÓZSEFNÉ-VE-
GYES BOLT, NAGY MIHÁLY HOR-
GÁSZBOLT, KŐSZEGI JÁNOS-JÓBA-
RÁT SÖRÖZŐ, UGRAI CSILLA-ÓRA 
ÉKSZER AJÁNDÉK, MADE IN PAPP 
SPORT ÉS OUTLET BOLT, FURKA LA-
JOS-EXPERT ÜZLET, SANCI-HAMI 
BÜFÉ, SALÁNKI ANITA-CORAL DISZ-
KONT, KÓNYA MIHÁLY-BOROSTYÁN 
DISZKONT, SZABÓ LAJOS-VEGYES 
BOLT, NAGY LAJOSNÉ-DROGÉRIA, 
NAGY ENDRE-RUHABOLT, SZŰCSNÉ 
FEKE ANDREA-VEGYESBOLT, KÖ-
RÖMI ANDREA-ANDI KISBOLTJA, 
STRANSZKI LAJOSNÉ, PURGER FE-
RENC-HARMADIK FÉLIDŐ SÖRÖZŐ, 
FÖLDI TRADE KFT., CSABA JÁNOS-
NÉ, KURILLA ÜZLETHÁZ, BODA FE-
RENCNÉ, SZILÁGYI ENDRE, BALOGH 
ARANKA, SERÉNY ILDIKÓ, JANÓ 
ISTVÁNNÉ, NAGY SÁNDOR, BUDAI 
SÁNDOR, RONGYSZŐNYEGSZÖ-
VŐK-VARRODA, DÉVAVÁNYA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA, SZÜGYI DÁNIEL 
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKO-
LA, PAPPNÉ NAGY KATALIN, GYU-
LAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DÉVA-
VÁNYAI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS 
KOLLÉGIUMA, DÁMK ÓVODA, VÁ-
NYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, 
DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ.

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



ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK
BEGYŰJTÉSE

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

FELHÍVÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA

Dévaványai Hírlap - 15. oldal

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofi t
Korlátolt Felelősségű Társaság

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2016. október 22-én (szombaton)

800 - 1600 óra közötti időpontban

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK
BEGYŰJTÉSÉT VÉGZI

a Hősök tere 1. szám alatt az önkormányzati hivatal
udvarán az átvétel ingyenes

Az akció keretében az alábbi használatra alkalmas vagy 
alkalmatlan (de nem szétbontott és hiányos) berendezések 
adhatók át a gyűjtés helyén:

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

Kis háztartási gépek: porszívó, szőnyegtisztító, elekt-
romos varrógép, vasaló, kenyérpirító, olajsütő, kávéfőző, 
vízforraló, elektromos konyhai vágó- és aprító eszközök, 
hajszárító-sütő, elektromos borotva

Szórakoztató elektronikai berendezések: rádió, televízió, 
video-audio berendezések és eszközök, Hifi  berendezések, 
elektromos hangszerek.

Információs és távközlési berendezések: számítógép, 
nyomtató, egér, képernyő, billentyűzet, másológép, elekt-
romos írógépek, telefonok, adó-vevők, fax, üzenetrögzítő.

Kerti kisgépek: elektromos fűnyíró, sövényvágó.
Háztartási hobbi barkács gépek: minden elektromos meg-

hajtással rendelkező kisgép.
Akkumulátorok, elemek.

Tisztelt Ügyfelünk!

A házhoz menő lomtalanítást az ügyfél előzetes egyezte-
tést követően, évi két alkalommal kérheti.

A házhoz menő lomtalanítás menete az alábbiak szerint 
történik:

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20/319-10-55 te-
lefonszámon tudja jelezni. Az egyeztetés folyamán szük-
ség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a szám-
lán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az 
ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. Az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait 

és a kért elszállítási időpontot.
2. Az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az 

ingatlan elé a lomhulladékot.
3. A közszolgáltató szállító járműve az egyeztetett napon 

elszállítja ezt.
 Házhoz menő lomtalanítás keretében elszállítható 

hulladékok a korábban megszokottak szerint pl. felesle-
gessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagyda-
rabos lom (pl.: bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok 
a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása 
érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszál-
lításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerül-
nek elszállításra:

-  gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hul-
ladék, építési , bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági 
és ipari hulladék;

- elektromos, elektronikai készülék (pl.: tv készülék, hű-
tőgép);

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gaz-

dálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

 Tisztelettel: FBH-NP Nonprofi t Kft.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy a kom-
posztáló telepre zöldhulladékot kivinni csak a nyitvatartási 
idő alatt van lehetőség.

A komposztáló bejáratának környezetében, illetve egyéb 
illegális helyen bármilyen hulladékot elhelyezni tilos!

A jegyző hulladékgazdálkodás rendjének megsértése mi-
att eljárást indít azon személlyel szemben aki a hulladék-
átadásra vonatkozó szabályokat nem tartja be.

Komposztáló nyitva tartása:

Hétfő:  8:00-12:00
Kedd: 14:00-18:00

Szerda:  --------------
Csütörtök: 8:00-15:00
Péntek:   -------------

A hónap első szombatja:
  8:00-12:00  
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TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
A Békés Megyei Önkormányzat idén első alkalommal 

szervezett Megyenapot 2016. szeptember 3-án a békés-
csabai főtéren. A rendezvény célja, hogy ráirányítsa a fi -
gyelmet Békés megye értékeire.

E program zárásaként Dévaványa Települési Értéktár 
bizottság nevében Kiss Károly alpolgármester, az Érték-
tár Bizottság tagja, 10 oklevelet vehetett át, melyekben a 
Békés Megyei Értéktár Bizottság igazolja, hogy a Déva-
ványai Értéktárban bevett értékek a Dévaványai Telepü-
lési Értéktár részét képezik, valamint gratulált és köszö-
netét fejezte ki  Dévaványa város értékgyűjtő munkájáért.

Ezek az igazolások, oklevelek az elsőként bevett érté-
kekről szólnak – Dévaványai famatuzsálemek, Betakarí-
tási Ünnep, Dévaványaiak Világtalálkozója, Mesterségek 
háza, Hímzőkör, Ladányi Mihály költő munkássága, Vá-
nyai Népviselet, Kádár Ferenc a Népművészet mestere 
munkássága, Nácsa János a Népművészet mestere mun-
kássága, Dr Bereczki Imre munkássága, Dévaványa anya-
könyvekben rejtőzködő múltja.

Az értékgyűjtés folyamatos, azóta is gyarapodott már 
értéktárunk, a januári Dévaványa értékei kiállítás anyagá-
nak feldolgozása, adminisztrálása pedig folyamatban van.

Köszönet mindazoknak akik ezen értékek feltérképezé-
sében, ajánlásában segédkeztek.

Varga Istvánné, Értéktár Bizottság elnöke

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE
Egyesületünk a város őszi programjaiban is aktívan 

részt vett.

Szeptember 3-án a Malen Kft.,  ill. Florin Zrt. meghívá-
sára a Szegedi Halfesztiválon sütöttük a ványai kürtöst és 
szilvalekváros kifl it. Második alkalommal kaptuk a meg-
hívást Bartha Attilától, valamint édesanyja Jenei Márta 
egyesületi tagunk jóvoltából, amit ezúton is megköszö-
nünk.

Szeptember 15-én salátakészítés volt a program az
Autómentes napra, amit 16-án kínálgattunk a program 
résztvevőinek. A nap befejezéseként zsíros kenyérrel vár-
tuk a várost körbekerekőző lakostársakat, vendégeket, 
amihez 60 kg kenyeret használtunk fel.

Szeptember 24-én a Betakarítási Ünnepen szorgosko-
dott csapatunk, a kürtös és lekváros kifl i sütése mellett 
hagyományos ételeket kínáltunk. Hogy hűek maradjunk 
a hagyományokhoz, és felidézzük a régi ízeket, egy kissé 
már feledésben merült züldségféléből -  laposborsó füs-
tölthússal - főztünk magunknak és vendégeinknek  levest, 
ami mindenkinek nagyon ízlett.

Egyesületünk következő programja a Kádár Ferenc 
Népzenei és Néptánc Verseny 2 napos rendezvénye, no-
vember 19 - 20-án a Dévaványai Folkműhely Egyesület 
szervezésében, ahova a több száz résztvevő mellett a la-
kostársainkat is hívjuk és várjuk. E rendezvényen  egye-
sületünk a vendéglátó, vendégváró szerepet tölti be.

Varga Istvánné
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BETAKARÍTÁSI ÜNNEP 2016.
Dévaványán az idei évben IX. alkalommal került megren-

dezésre a Betakarítási Ünnep, melynek helyszíne a művelődé-
si ház és környéke volt. A már hagyományosnak számító őszi 
rendezvényt nagy fi gyelem kísérte. A lakosság, civil szervezetek, 

munkahelyi kollektívák részére főzőversenyt hirdettünk, melyre 
14 csapat nevezett be. Többen jelezték részvételi szándékukat a 
városból, de érkeztek érdeklődők a bemutatóra, a főzőverseny-
re, a vásárra és kóstoltatóra 
Ecsegfalváról, Körösladányból, 
Mezőtúrról, Gyomaendrődről, 
Békéscsabáról is. Lehetőséget 
biztosítottunk minden kister-
melőnek, civil szervezetnek, 
egyesületnek, hogy kertjében, 
udvarán termelt ill. termesztett 
zöldséget, gyümölcsöt, virágot 
és bármilyen kompozíciót, kéz-
műves terméket behozzon  erre 
a napra meghirdetett kiállításra.

A főzőverseny résztvevői az 
előkészületi munkákat már a 
délelőtt folyamán elkezdték. 
Békésről érkezett Horváth Ru-
dolf és cigányzenekara muzsikált, akik a kívánságokat fi gye-
lembe véve húzták a nótákat a jelenlévőknek.

A rendezvényt Valánszki Róbert polgármester nyitotta meg, 
majd Kiss Károly alpolgármester felolvasta Dankó Béla országy-
gyűlési képviselő úr jókívánságait. Ezt követően kezdetét vették 
a kulturális, szórakoztató műsorok.

A gyermek programok közül „Őszre hangolódó” zenés interaktív 
műsoron vehettek részt Orsival  a  legkisebb korosztály képviselői. 
Lehetőség volt az óriáscsúszdát, ugrálóvárat igénybe venni,  agya-
gozásba bekapcsolódni.

Első alkalommal tekinthették az érdeklődők Papp Imre magán-
gazdálkodó ma is üzemben lévő arató és cséplőgépét, az 1920-as 
évekből. Óránkénti bemutatóval színesítették a napot.

 Az időjárás nagyon kedvező volt, sokan ellátogattak a rendez-
vényre. A helyben sütött szilvalekváros kifl i, kürtös kalács a főtt 
kukorica illata, a kóstolásra felajánlott házi pálinka, péksütemé-
nyek nagy sikert arattak a lakosság körében.

A természetes anyagokból, őszi termésekből készült kompozí-
ciók, kézműves termékek, festmények, fotók az alkotók kreativi-
tását dícsérik.  Minden látogató nagy csodálattal és érdeklődéssel 
tekintette meg a munkákat.

A délután folyamán a színpadon a Retroleum zenekaré volt a 
„főszerep”, akik közel három órát a 60-70-80-90-es évek legnép-
szerűbb pop és rock slágerei jegyében szóló dalokból válogattak, 
és adtak elő. 

A főző csapatok  között két kategóriában hirdettünk versenyt. 
Egyik a szabad tűzön készült pörkölt, a másik a tájjellegű étel volt.

A zsűri tagjai: Toókos Ferenc, Váradi Károly és Kiss Szabolcs. 
Nem volt könnyű dolguk az étkek kiválasztásánál. Birka, kakas, 
marha, disznó, vaddisznó, őz hús és a gulyás levesek közül kel-
lett kiválasztaniuk a díjazottakat.

A vándorserleget az idei évben a Dévaványa Strandfürdő 
és Gyógyászat dolgozói, valamint Dévaványa Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testületének csapata nyerte.

További  főző csapatok voltak: Dévaványa Horgász Egyesü-
let, Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete, Ecsegfalva Község 
Önkormányzata, Benedek István és társa, Őszi Napfény Nyug-
díjas Egyesület, Mária Légió Csoport, Déva-Rape Group, Déva-
ványai Vadásztársaság, DÁMK, Dévaványa Önkormányzatának 
dolgozói, Dévaványa város képviselő-testülete, Gyulai Szakkép-
ző Iskola Dévaványai Szakiskola-diákönkormányzata, Hagyo-
mányőrző Nők Egyesülete.

A „Ványai Lógató” Hor-
gászegyesület halászlé fel-
ajánlása az Önkormányzat 
képviselő-testülete által 
főzött őzpörkölt, a Nagy és 
Társa Bt. pékáruja a ven-
dégek körében a helyszí-
nen ingyen volt fogyaszt-
ható.

Végül de nem utolsó sor-
ban a jó Lacibetyár zárta a 
napot. Mulatós nótáival a 
közönséggel közösen dal-
oló énekes nagy sikernek 
örvendett a hallgatóság 
körében.

Termelők, kézművesek, a bemutatón, kiállításon, kóstoltatáson 
résztvevők, támogatók, segítők:

Dévaványai Horgász Egyesület- Moldván János, Dévavá-
nyai Vadásztársaság,Nagy és Társa Bt., Dévaványai Múzeum-
barátok Köre,  Miléné Antos Gabriella, Bartha Sándor, Balla 
József, Ecsegfalva Nagyközség Önkormányzata, Nagycsaládo-
sok Dévaványai Egyesülete, Hagyományőrző Nők Egyesülete, 
Dévaványa Város Önkormányzat Értékteremtő Program Varro-
dája, Dévaványa Város Önkormányzat Értékteremtő Program 
Szőnyegszövője, Purgerné Herda Andrea, Takács Nóra,  Tóthné 
Gábor Mónika, Tóthné Kiss Izabella, Ambruzs-Szabó József, 
Vida Lukácsné, Boda Ferencné, Gyányiné Wagner Judit, Ványai 
Ambrus Általános Iskola napközis csoportja, 1. a oszt., 1. b oszt., 
2. b oszt., 2. c oszt., 3. a oszt., 3. b oszt., 4. a oszt., 4. b oszt., a 
Művészeti Iskola rajz tanszakán tanulók, Laskai Tibor,  DÁMK 
Óvodai telephelyek (a Tündérkert, Szivárvány, Mesevár, Napsu-
gár), Szabó Petra, Szabó Bogáta, Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Szakképző Iskola, Polgárőrség, Tóth Attila, Patkós 
Istvánné, Vígh Jánosné, Földesi Lajosné, Takács Marietta, Csekő 
Andrásné, Diósné Sánta Mária, Gyányi Éva, Kovácsné Nagy 
Katalin, Körözsi Imréné, R. Nagy Tibor, Ecsegfalva Értékterem-
tő Program, Kürti Ignácné, Szentmiklósi László, „Tök állatok”, 
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BETAKARÍTÁSI ÜNNEP 2016.
Színes Fagyöngy, Szabó Mária, Papp Imre és csapata, a Közös-
ségi szolgálaton lévő tanulók.

Nagyon sok ember munkája kellett ennek a rendezvénynek 
a megvalósulásához. Itt köszönjük meg mindenkinek, aki va-
lamilyen formában hozzájárult, hogy a rendezvény sikeresen 
megvalósult.

Köszönjük: a Dévaványa Város Önkormányzatának az anya-
gi támogatást, hogy anyagi forrást biztosított a rendezvény lét-
rejöttéhez. A DÁMK dolgozóknak, akik a szervezésben és meg-
valósításban résztvettek!

A szervezők és a Dévaványa Önkormányzat nevében is 
tisztelettel megköszönjük a részvételt, a hozzájárulásokat, 
mind anyagi mind pedig segítő munkával tették azt, ezzel 
kifejezésre juttatták, hogy elérte célját a kezdeményezés. 

Találkozzunk 2017-ben is!

NAGYCSALÁDOS KIRÁNDULÁS
2016. szeptember 17-én Tiszaigari Arborétum – Po-

roszlói Tisza-tavi Ökocentrum – Aranyosidombi Lovas 
tanya úti céllal kiránduláson vettek részt a Nagycsa-
ládosok Dévaványai Egyesületének tagjai és barátai. 
Reggel 7 órakor 2 busszal indult el 95 fő, hogy egy 
tartalmas napot tölthessünk el a szabad levegőn új is-
mereteket szerezve. Az időjárás is kedvezett nekünk. 

Első megállónk a Tiszaigari Arborétum volt, ez egy 
frissen megnyitott kert-erdő, található benne öreg 
erdő, ahol a levegő a hegyvidéki erdők illatára em-
lékezteti az oda látogatókat. A fi atal erdőben új te-
lepítésű fák, cserjék találhatók. Az arborétumban 
kiépített utak, információs táblák, mindenütt kiírva, 
hogy az adott növény milyen fajhoz tartozik, melyik 
földrészről származik. Rövid sétánk után a Tisza-ta-
vi Ökocentrum felé folytattuk utunkat. Ezen a hét-
végén a nagycsaládosokat várták különféle progra-
mokkal ide. Ezeken egyesületünk tagjai is örömmel 
vettek részt. A rendőrségi sátornál nemcsak a motor-
kerékpárokra lehetett felülni, de ki lehetett próbálni 
a védőöltözékeket, különböző teszteket tölthettek ki 
az érdeklődők, amelyek megoldásáért ajándékokat 
kaptak. Elektromos kisautóval, kerékpárral ügyessé-
gi pályán lehetett felmérni tudásukat a gyerekeknek. 
Az Ökopark látnivalói mellett lehetőség volt hor-
gászni, kézműves foglalkozáson részt venni. Mind-
emellett megnéztünk minden állatot, kiállítást, a
7. emeleten lévő kilátótoronyból nagyszerű kilátás 
nyílott a város környékére és a Tisza tóra, illetve fel-
fedeztük a későbbi úti célunkat is. Mindenkit elbűvölt 
a hatalmas akvárium, ahol testközelben voltak látha-
tóak a különböző halak. Délutáni programunk fél 3-tól 
kezdődött az Aranyosidombi Lovastanyán. A tulajdo-
nos értő szeretettel beszélt a tanyán tartott állatokról, 
a tanyalátogatás során mindent megnézhettünk, meg-
simogathattunk. Lehetőség volt lovas kocsival bejárni 
a környéket, lovagolni és kemencében sült pizzát enni. 

Fáradtan, de élményekkel telve indultunk haza. Út-
közben már a következő kirándulást terveztük, több 
helyszín is szóba került.

Köszönjük Dévaványa Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének és Polgármester úrnak a kirándulás 
lebonyolításához nyújtott támogatást.

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

HELYESBÍTÉS
A szeptemberi számban megjelent „Káptalanfüredi

tábor” cikk szerzője helyesen: Janó Ágnes egyetemi hallgató.
Az elírásért ezúton kérünk elnézést.

Szerkesztőség

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Oláh Piroska 

szeptember 29-én 
ünnepelte a 95. szü-
letésnapját. E jeles 
napon a Margaréta 
Idősek Otthonában 
Kiss Károly alpol-
gármester oklevelet 
és virágcsokrot adott 
át az ünnepeltnek a 
rokonok és a gondo-
zók körében.

Piroska néni gaz-
dálkodó, földműves 
család második lány 
gyermekeként Bu-

csán látta meg a napvilágot. Évek múlva Nádudvarra köl-
töztek. Iskolái befejeztével a házi munkában jeleskedett.

Vera nővére után egy fi ú testvére 1928-ban született, 
akivel szoros kapcsolatot ápolt. Rokoni segítséggel házat 
vettek Dévaványán, József testvére viszont Budapestre köl-
tözött, majd ott megnősült. Testvére és sógornője segített 
neki lakást és munkát is szereztek Piroska néninek, így ő is 
Budapestre költözött.

1955-ben a  Benczur utcai kórházban, az elfekvő osz-
tályon helyezkedett el ápolónőként, amit 25 évig szívvel 
lélekkel végzett, sokszor túlmunkát is vállalt. A nyugdíj-
ba vonulása után 1980-ban hazaköltözött Dévaványára, de 
szeretett nővére már ezt nem érhette meg. 

Férjhez nem ment, bár akadtak udvarlói. Rendszeresen  
járt a templomba misékre, a konyhában szívesen tevékeny-
kedett, de inkább a saját családjával töltötte szabadidejét.

Idős éveiben most ő kap olyan gondos ellátást, mint amit 
évtizedekig munkájával szolgáltatott az időseknek, bete-
geknek. Négy év óta a Margaréta Idősek Otthona lakója.

Az Isten éltesse jó egészségben, szeretetben!

Balogh Aranka
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PROGRAMOK RÉHELYEN
Október 15-én, szombaton délután 16.30-kor

„Csiperkék és galócák„ címmel gombaismereti túrát, 
előadást tartunk a Körös-Maros Nemzeti Park Réhelyi 
Látogatóközpontjában, amit csillagászati est követ, 
tiszta, felhőtlen idő esetén. Erős, viharos szél vagy 
esőzés esetén a programok elmaradnak!

Programdíj: 500,- Ft/fő és 400,- Ft/fő.

Érdeklődni lehet a: 06/30-445-2409 telefonon.

Szélné Sándor Katalin, látogatóközpont-vezető
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A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Szeretettel köszöntök minden kedves 

olvasót. A hírlap októberi számában a 
római-katolikus temetésről szeretnék 
röviden írni, mert úgy látom elég nagy 
félreértések uralkodnak e téma terüle-
tén. Távol áll tőlem, hogy leértékeljem 
a polgári temetéseket vagy versenyre 
akarjak kelni velük, ugyanis mindenki 
szabad lelkiismeretére van bízva, hogy 
milyen temetést kér hozzátartozója szá-
mára. Azokat sem akarom sérteni, akik 
polgári temetést kértek vagy kérnek, 
azonban feladatomnak tartom, hogy tisz-
ta képet nyújtsak a katolikus temetésről 
és az ezzel kapcsolatos előítéleteket el-
oszlassam. Miről szól a katolikus teme-
tés és mi értelme van? Legelőször is, aki 

katolikus temetést kér hozzátartozója számára, az nemcsak 
megadja az emberi testnek a végtisztességet, hanem hitet 
mutat a Teremtő, Gondviselő és Megváltó Isten mellett. Hi-
tet tesz Isten Fia, Jézus Krisztus mellett, aki emberré lett ér-
tünk, megváltott bennünket, szenvedésével és feltámadásá-
val legyőzte a bűnt és a halált, illetve megszerezte nekünk az 
örök életet. Jézus Krisztus alapította meg az Egyházat, mely 
őrzi és kiszolgáltatja Jézus tanítását és a szentségeket. Jézus 
tanítása illetve az általa alapított szentségek a megváltásban 
részesítik az együttműködő embert és elvezetik őt az örök 
életre. Az egyház nemcsak az élőknek nyújt segítséget, ha-
nem azoknak is akik a másvilágra jutottak.  Éppen mert Jézus 
az apostolokra bízta az oldás és kötés hatalmát, mondván: 
„amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s 
amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva” (Mt 
18, 18) hathatós az Egyház közbenjáró imádsága amelyet az 
elhunyt lelki üdvéért végez. Összefoglalva a katolikus te-
metés által kifejezzük hitünket Istenben, Jézus Krisztusban, 
az Egyházban, és az egyház imájában, amelyet a pap vezet. 
Milyen üdvös hatása van a katolikus temetésnek a hozzátar-
tozó számára? Az elmúlással találkozva két út áll előttünk: 
kiábrándulás mindenből vagy hit Istenben, az örök életben, 
feltámadásban. Ez nem azt jelenti, hogy aki hisz, az megúsz-
sza a veszteséggel járó fájdalmat, hanem hogy azt helyesen 
tudja kezelni. A gyászfolyamaton hittel keresztülmenve át-
értékelődik önmagunkkal, másokkal, Istennel való kapcso-
latunk és ebből kifolyólag döntéseket hozva és cselekedve, 
minőségileg változik meg az életünk. Ilyen szempontból az 
egyházi temetés nemcsak az elhunyt lelkének üdvös, hanem 
önmagunk számára is, mert fi gyelmünket az örök értékek-
re, egymás nagyobb tiszteletére és szeretetére irányítja.  Az 
egyik legnagyobb dolog, amit megtehetünk elhunyt szerette-
inkért hogyha egyházi temetést kérünk számukra. 

Október hónapban két Mária ünnep is volt: Rózsafüzér 
Királynője - október 7., Magyarok Nagyasszonya - októ-
ber 8. A Szűzanya közbenjárását szoktuk kérni az elhuny-
tak lelki üdvéért is. Avilai Szent Teréz napja október 15-én 
van, ha tehetjük olvassuk el főműveit: A belső várkastélyt 
és A lélek sötét éjszakáját. Lelki szempontból nagyon sokat 
nyújtanak e művek. Október 18-án van Lukács evangélista 

napja, akinek evangéliumát a szegények evangéliumának is 
nevezik. Esténként ha tehetjük egy-egy fejezetet olvassunk 
el belőle. Október 22-én van Szent II. János Pál emléknapja, 
akit nemrég avattak szentté és aki oly sok ember szeretetét 
elnyerte. Októberben folytatódnak az évközi vasárnapok: 
28, 29, 30, 31. Isten áldása kísérje munkájukat és életüket. 
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30-tól a templomban.
2016 október 28. - Simon és Júdás Tádé apostolok, szent-
mise a templomban 17 órától.
Figyelmükbe ajánlom:
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától a plébá-
nián.
2016. szeptember 24-én a dévaványai Mária Légió tagjaival 
részt vettünk a város 2016-os betakarítási ünnepén. Örülök, 
hogy a csoport tagjainak sikerült legyőzni a kezdeti huza-
vonát az ötlettel kapcsolatban és minden résztvevő aktívan 
hozzájárult a közös programhoz. Ezt a kis csapatot még job-
ban összeforrasztotta. Jó volt jelen lenni az ünnepségen és új 
emberekkel ismerkedni, hallgatni a magyar muzsikát. Hála 
Istennek az idő is gyönyörű volt. Ilyen helyeken tudnak új 
ötletek születni, ilyen például az erdélyi csoport megalakí-
tása. Ebből a célból készült el az Erdélyiek Dévaványán 
és környékén nevezetű facebook csoport, melybe várjuk 
az erdélyi származásúak jelentkezését, illetve az érdeklődő-
ket is. Jelentkezni természetesen a facebookon kívül is lehet.
A főzőversenyen részvételi díjat kaptunk, de a legnagyobb 
jutalmat is megkaptuk: a jó kedvet és a jó hangulatot. Jövő-
ben ha Isten megtart ismét jelentkezünk. 
Filmklub indul a Ladányi 
Mihály könyvtár közreműkö-
désével. Az első alkalom ok-
tóber 20-án, csütörtökön, 17 
órától lesz a könyvtárban. 
Assziszi Szent Ferenc életéről 
készült fi lmet fogjuk levetíte-
ni. Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt.
Októberi ájtatosság, október hónap minden pénteki napján 
a templomban 17 órától. Ha ünnep van ezen a napon, akkor 
szentmise helyettesíti az ájtatosságot. Az ájtatosság vagy a 
szentmise után imádkozunk a személyes imaszándékokért, 
illetve gyónási lehetőség is van.
Felnőtt keresztény csoport (Biblia óra) péntek délután
18 órától. Szeretettel várjuk a jelentkezőket.
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési ok-
tatásra lehet jelentkezni.

Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.

Elérhetőségek:    Plébános: +36-30-465-11-71,
  Sekrestyés: +36-30-714-91-36

Ft. Bilibok György
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P-15 POSTAGALAMB SPORT CLUB HÍREI
Lezajlottak a 2016-os postagalambsport főprogramjának verse-

nyei. Minden megrendezett úton sikeresen részt vett a klub, mely-
nek eredményei a mellékelt táblázatban láthatók. Az utak egybefog-
lalják a kerületi bajnokságokat is, melyen Kiss Bence sporttársunk 
kiváló eredményeket ért el:

Feleresztés helye Feleresztett
galambok száma Elért eredmény

Kapuvár 2681 db 9. hely
Breclav 1274 db 2. hely

Győr 2843 db 2. hely
Győr 1058 db 4. hely

A fi atalgalambok versenye 2016. augusztus 27-én kezdődött, 
amely négy útból áll, amin szintén részt vesz a klub. Reméljük ha-
sonló jó eredményekkel!

2016.05.08. Székesfehérvár

Összes indított galamb: 80 db
Helyezés az 
egyesületben Tag Galamb 

száma Neme

1 Kiss Bence 15-D837948 T
2 Kiss Bence 15-D837929 H
3 Barna Lajos 14-D775152 H
4 Barna Lajos 10-D-24338 H
5 Barna Lajos 11-05-12284 H

2016.05.16. Győr

Összes indított galamb: 77 db
Helyezés az 
egyesületben Tag Galamb 

száma Neme

1 Barna Lajos 11-05-12277 H
2 Kiss Bence 15-D-837939 H
3 Kovács Attila 15-26-56643 H
4 Barna Lajos 13-D-597193 H
5 Kiss Bence 15-D-837937 H

2016.05.22. Kapuvár

Összes indított galamb: 64 db
Helyezés az 
egyesületben Tag Galamb 

száma Neme

1 Kiss Bence 15-D-837754 T
2 Barna Lajos 14-D-775152 H
3 Kiss Bence 15-D-837937 H
4 Kiss Bence 15-D-898743 H
5 Kiss Bence 15-D-837939 H

2016.05.29. Breclav
Összes indított galamb: 55 db

Helyezés az 
egyesületben Tag Galamb 

száma Neme

1 Kovács Attila 15-26-56637 H
2 Makrai Zoltán 12-19-27206 T
3 Kiss Bence 15-D-837937 H
4 Barna Lajos 11-05-12273 H
5 ifj. Makrai Zoltán 15-26-56677 T

2016.06.11. Jihlava
Összes indított galamb: 38 db

Helyezés az 
egyesületben Tag Galamb 

száma Neme

1 Kiss Bence 15-D-837937 H
2 Kovács Attila 15-26-56656 T
3 Barna Lajos 10-D-24338 H
4 Makrai Zoltán 15-26-56677 H
5 Barna Lajos 11-05-12432 T

2016.06.26. Breclav
Összes indított galamb: 39 db

Helyezés az 
egyesületben Tag Galamb 

száma Neme

1 Kiss Bence 15-D-837937 H
2 Makrai Zoltán 15-26-56632 H
3 Kovács Attila 15-26-56637 H
4 Makrai Zoltán 15-D-871055 H
5 Kiss Bence 15-D-898733 H

Fiatal galambok versenye

2016.08.28. Dunaföldvár
Helyezés az 
egyesületben Tag Csapat

1 Kiss Bence 2.
2 Kiss Bence 1.
3 Szitás Csaba 1.
4 Makrai Zoltán 1.
5 Szitás Csaba Dániel 1.

2016.09.04. Székesfehérvár
Helyezés az 
egyesületben Tag Csapat

1 Kiss Bence 2.
2 Szitás Csaba 1.
3 Kiss Bence 1.
4 ifj. Makrai Zoltán 1.
5 Szitás Csaba Dániel 1.

2016.09.11. Győr
Helyezés az 
egyesületben Tag Csapat

1 Kiss Bence 2.
2 Kiss Bence 1.
3 Szitás Csaba 1.
4 Makrai Zoltán 1.
5 Szitás Csaba Dániel 1.

2016.09.19. Sopron
Helyezés az 
egyesületben Tag Csapat

1 Kiss Bence 2.
2 Szitás Csaba Dániel 1.
3 Juhász Zsoltné 1.
4 Makrai Zoltán 1.
5 Szitás Csaba Dániel 1.

A klub minden érdeklődőt szívesen vár a gyűjtés, illetve a bontás 
alkalmával, amelyek szombatonként 12:00 – 15:00-ig, vasárnapon-
ként 16:00 – 18:00-ig tartanak a Tőkerészi iskolában. Érdeklődni 
lehet: Szitás Csabánál a 06-30/2326314-es telefonszámon.

Tisztelettel: Szitás Csaba, Klubelnök
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Forduló Dátum Mérkőző csapatok Kezdés Eredmény Indulás
(Focipálya)

1. 2016.08.21.
(Vasárnap) Dévaványai SE - Orosházi Rákóczi vasas SE (Körösladány) 17:30 2-7 15:45

2. 2016.08.27.
(Szombat) Körösladányi MSK - Dévaványai SE 17:30 4-1 15:45

3. 2016.09.04.
(Vasárnap) Vésztői SE - Dévaványai SE 16:30 1-2 14:00

4. - Szabadnap - - -

5. 2016.09.17.
(Szombat) Békéscsabai Jamina SE - Dévaványai SE 16:00 2-0 13.30

6. 2016.09.25.
(Vasárnap) Dévaványai SE - Kondorosi TE (Körösladány) 16:00 1-2 14.00

7. 2016.10.01.
(Szombat) Füzesgyarmati SK - Dévaványai SE 15:00 7-1 12.45

8. 2016.10.09.
(Vasárnap) Dévaványai SE - Szarvasi FC (Körösladány) 15:00 13.00

9. 2016.10.16.
(Vasárnap) Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE 15:00 11.45

10. 2016.10.22.
(Szombat) Dévaványai SE - Tótkomlósi TC (Körösladány) 14:30 12.30

11. 2016.11.06.
(Vasárnap) Dévaványai SE - Mezőkovácsházi TC (Körösladány) 13:30 11.30

12. 2016.11.12.
(Szombat) Szeghalmi FC - Dévaványai SE 13:00 13.30

13. 2016.11.19.
(Szombat) Szabadkígyósi SZSC - Dévaványai SE 13:00 13.00

Békésmegyei 
kupa

2016.11.26.
(Szombat) Okány KSK - Dévaványai SE 13:00 10.45

LABDARÚGÁS
2016/2017. Megye I. osztály

A Dévaványai SE (Felnőtt) őszi labdarúgó idényének programja

2016/2017 Megye I. osztály
Dévaványai SE (Felnőtt) tabella

A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkormányzat, Séllei Gábor, 
Mile Magdolna, Varjú Zoltán, Kőszegi János, Papp Marcell, Sebők 
Krisztián, Sebők Zsolt, Molnár Sándor, Váradi Károly, Mideczki 
Zoltán, Szűcs Tibor, Agrodéva Kft., Szűcs Ferenc, Ekuna Kft., Tó-
biás Gábor, Oryza Kft, Dr. Nagy László, Pengő Imre, Szilágyi Sán-
dor, Szilágyiné Nagy Szilvia, Tóth Sándor, Purger Ferenc, Purgerné 
Herda Andrea, Murányi Norbert, Murányi Károly, Csaba Zsolt, Ma-
gyar Zsolt, Buk Tibor, Pervanov Ádám, Pesztránszki Rita és párja, 

Csekő István, Polyák Mihály, Kiss Károly, Dr. Szitás László, Takács 
József, Parola Mihály, Erdős Csaba, Erdős Zsolt, Darvasi Sándor, Va-
lach Ede, Valach Piroska, Barna Sándor, Furka Lajos, Földesi Ferenc, 
Papp Sándor, Bereczki Árpád, Tagai Attila, Varjú Árpád, Pap Róbert, 
Bereczki András, Szitás Dániel, T. Nagy Imre, Lovász Lajos, Ifj. Ta-
kács Gyula, Faragó Zsigmond, Nyúzó István, Séllei Róbert, Magyar 
Antal, Bogya Sándor, Vasvári László, Ernyes Lajos, Tóth Csaba, Pur-
gel Lajos, Szalai Antal, Feke Tibor, Nagy Gábor (Kék Teve).

Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, látogasson el az alábbi honlapokra: www.devavanyaise.hu és a www.devavanyase.gportal.hu 

Hely. Csapat  M  GY   D   V  LG  KG  GK  P

1 Kondorosi TE   7   7   0   0 25   8  +17 21

2 Füzesgyarmati SK   7   6   0   1 31   9  +22 18

3 Szarvasi FC    7   5   0   2 37 15  +22 15

4 Mezőhegyesi SE   7   4   1   2 27 15  +12 13

5 Körösladányi MSK   6   4   1   1 18   8  +10 13

6 Orosházi Rákóczi Vasas   6   4   0   2   18 11   +7 12

7 Szeghalmi FC   6   2   1   3 15 17    -2   7

8 Békéscsabai Jamina SE   6   2   1   3 11 14    -3   7

9 Szabadkígyósi SZSC   6   1   1   4 15 21    -6   5

10 Tótkomlósi TC   7   1   1   5   7 29   -22   4

11 Dévaványai SE   6   1   0   5   7 23   -16   3

12 Mezőkovácsházi TE   6   1   0   5   4 33   -29   3

13 Vésztői SE   6   0   1   5   4 29   -25   1
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Ladányi Viktória Irén és Adamecz István fi a Noel István

Nagy Sándor és Csontos Magdolna lánya Hanna

Születések:

• Újszülött •
2016. szeptember 

3-án  született

Földi Zoltán és 
Kardos Szilvia 

kislánya,

Földi Kinga.

Gratulálunk!

SAKK
XXVI. ZEMPLÉN KUPA, SZERENCS

 
Dévaványáról hárman indultunk a versenyen. Nekem ve-

retlenül sikerült a harmadik helyet megszerezni. Az ötven-
hat résztvevős snellverseny még ennél is jobban sikerült, fél 
ponttal lemaradva a második helyre futottam be.

 
Főverseny végeredmény: 
1. Gál József /Hajdúböszörmény/ 6
2. Úrhegyi Márton /Kőbánya SC/ 5 
3. Fekete Albert /Dévaványa/ 5
4. Vachylya Andriy /Ukrajna/ 5
5. Terbe Zsuzsanna /MTK/ 5
6. Balogh Dávid /Kisújszállás/ 4,5
20. Szász János /Dévaványa/ 3
27. Fekete Ágnes /Dévaványa/ 3
36 induló, 7 forduló
 
Snellverseny végeredmény:
1. Gál József 7,5
2. Fekete Albert 7
3. Úrhegyi Márton 7
4. Medvegy Zoltán /Nagykanizsa/ 6,5
5. Vachylya Andriy 6,5
6. Téglás Balázs /Honvéd/ 6,5
7. Medvegyné Balogh Emese /Szerencs/ 6
8. Szász János 6
28. Fekete Ágnes 4,5
56 induló, 9 forduló
  
BARÁTSÁGOS CSAPATMÉRKŐZÉS, SZARVAS

 
Az idei megyei csapatbajnokságban a szarvasiakkal in-

dítunk közös csapatot. Az első fordulóban Battonya ellen 
játszottunk volna, de nem jöttek el, ezért egy négy táblás 
gyakorló mérkőzést játszottunk.

 
1,5 Szarvas  -  Dévaványa 2,5
 

   1 Hajdú Sándor - Fekete Albert 0
   0 Bárdos István - Fekete Ágnes 1
   0 Palicska János - Szász János 1

0,5 Balatoni György - Rácz Imre 0,5
 

 DÉVAVÁNYAI SE GYERMEKVERSENY
 
1. Fehér Miklós 4,5
2. Dékány Attila 3
3. Fehér Bence 2,5
4. Mészár Anna 0

Fekete Albert

A nyári edzőtábort augusztusban rendeztük meg 
Dévaványán. A táborban főleg békés megyei birkózók 

vettek részt. Napi három edzést tartottunk a Kossuth 
utcai birkózó teremben. Jó hangulatban teltek a napok, 
főleg technikai elemeket gyakoroltunk küzdelemmel 
egybekötve, strandolásra is maradt időnk. Akik nélkül 
a tábor nem jöhetett volna létre: Dévaványai Vadász-
társaság, Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány,
id. Balogh Zsigmond. További köszönet a szülőknek és 
a terem tisztántartásáért Tóth Ferencnének.

Kovács Zsolt edző

BÍRKÓZÓ HÍREK
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Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a három évvel ezelőtt
elhunyt szerettünkre, Szilasi Józsefnére.

A család

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

(Róm 8,38–39)

Gránit, márvány,  műkő síremlékek
RÉGI SÍROK FELÚJÍTÁSA, SÍRTISZTÍTÁS, SÍROK LEFEDÉSE,

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

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

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

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

Halálesetek:

Katona Istvánné Zsigmond Rozália 1928.
Máté László 1943.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak a rokonoknak és ismerősöknek, akik 
Katona Istvánné Zsigmond Rozália
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, részvétükkel fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

•••••••••••••••••
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Máté László 
temetésén megjelentek, együtt-
érzésükkel, részvétükkel velünk 
voltak.

Nem búcsúzunk, mert emléke 
örökre bennünk él tovább.

A gyászoló család

HÁZ ELADÓ! Szeghalmi u. 53. T.: 06-66-484-209

Hely: Hamburg-Hannover-Berlin

Munka: Szállítmányozás, raktározás

Szállás: Hamburg- St. Pauli

Feltétel: Német társalgási szintű nyelvtudás,
C jogosítvány (Előny: GKI, E-kat, Fahrcard)

Fizetés: Németországi bejelentett munka, német 
bértarifa szerint.
Kiutazás önköltséges. Lakásbérlésben, bankszámla nyitás-
ban, (TB. kártya) és hivatalos ügyek intézésében segítek.

Takács István, Telefon: +49-15-163-157-286,
E-mail: wacho@gmail.com

Németországi munkalehetőség

- - - - H Á Z  E L A D Ó ! - - - -
Garázzsal, gazdálkodásra alkalmas 
melléképületekkel ház eladó!
Cím: Dévaványa, Barcéi u.
T.: 06-20-423-64-88

Selyemakác
csemeték eladók!

Érdeklődni:
06-70-230-47-27

November 1. Mindenszentek
November 2. Halottak napja

„Látogattunk. Minket senki se látott.
A temetőbe vittünk ki virágot.”

(Rigó Béla)

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

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

Tájékoztató megbeszélés:
 2016. szeptember 21. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
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Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató 
lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa, 
Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széche-
nyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.
com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu 
Ildikó. Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: 
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszer-
kesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiad-
ványszerkesztő: Csatári István.

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2016. október 27., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak az október 27-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 11.
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. 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

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!

Dr. Zsíros István állatorvos
Dévaványa, Ságvári és Jéggyár utca sarka

       06/30-391-46-05

- Eboltás
-mikrochipes megjelölés

- gyógyítás

••• FELHÍVÁS! •••
A DÉVAVÁNYAI HÍRLAPBAN CSAK A 4 MP VAGY ANNÁL NAGYOBB 

FELBONTÁSÚ, LEGALÁBB 2 MB MÉRETŰ KÉPEKET JELENTETJÜK MEG. 
KISEBB KÉPEK ESETÉN NEM LEHET A KINYOMTATOTT ÚJSÁGBAN IS 

ÉLVEZHETŐ ANYAGOT KÉSZÍTENI. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
-SZERKESZTŐSÉG-

• Masszázsaim: Svéd, lávaköves, 
mézes

• Kezelések: köpölyözés, celulitisz, 
kinezológiai tapasz ragasztás

• Csontkovácsolás, kimozgatás, 
nyújtás

Bővebb információért  és időpont egyeztetésért  hívjon bizalommal!

Tóth Krisztina
Svédmasszőr, Csontkovács 
Telefon: 70/88-63-120

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

Friss, előhűtött sertés, marha, baromfi 
és birka hússal várjuk vásárlóinkat!

Már kapható disznóvágáshoz: 
• sertés, marha illetve műbelek, kötöző

zsineg, sonkaháló • fűszerek /kömény, bors, 
majoranna stb…/ • pucolt fokhagyma
• fűszerpaprika /csemege, csípős, erős/

• sonkapác, téliszalámi fűszerkeverékek,
só, rizs • savanyú káposzta /apró, hasáb, 

levélre szedett/.

Hasított félsertésre illetve kolbászhúsra 
/70-30 %-os/ megrendelést felveszünk. 

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






