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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2016. október 18. napján 

rendkívüli ülést tartott.
Első napirendként módosításra került a 259/2016.

(IX.8.) Dv. Kt. számú határozat, majd úgy döntöttek, 
hogy a Dévaványa, belterület Kisújszállási út 1227/8 
és 1227/9 helyrajzi számú területek kerüljenek össze-
vonásra, továbbá döntöttek arról, hogy az ingatlanon 
megvalósítandó húsérlelő üzem építése során a Hu-
manitas Socialis Kft. építési engedélyt nyújtson be az 
illetékes építésügyi hatóságnál.

Második napirendi pontban döntöttek arról, hogy az 
önkormányzat támogatja az általános iskola első évfo-
lyamos tanulói közül azon diákok iskolába szállítását, 
akik a Bogya-telepi városrészről járnak iskolába.

Harmadik napirendi pontként döntöttek arról, hogy 
a Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2016. évi működési 
költségeihez 338.000,- Ft összegű hozzájárulást biz-
tosítanak.

Negyedik napirendben döntöttek a köztisztviselők, 
az önkormányzat gazdálkodási körében alkalmazott 
közalkalmazottak és a munkatörvénykönyv hatály alá 
tartozók jutalmazásáról, valamint a polgármester ju-
talmazásáról is.

Zárt ülés keretében döntöttek önkormányzati tu-
lajdonú földterületek haszonbérleti szerződésének 
módosításáról, otthonteremtés helyi támogatás iránti 
kérelmekről 3 esetben, összesen 1.125.000,- Ft ösz-
szegben. Döntöttek arról, hogy a sportpálya nem meg-
felelő kivitelezése ügyében megindított bírósági per-
ben a kivitelező felé az eredeti kereset igényt továbbra 
is fenntartják. 

A képviselő-testület 2016. október 27. napján 
megtartotta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármester-
nek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló 
jelentések elfogadását követően első napirendként ke-
rült megtárgyalásra a  komposztáló telep vagyonkeze-
lésbe adásának és a telep működésének tapasztalatai-
ról szóló beszámoló, amely egyhangúlag elfogadásra 
került.

Második napirendi pontban került megtárgyalásra 
és elfogadásra a Gyomaközszolg Kft. tájékoztatója a 
lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással 
kapcsolatos tapasztalatokról. 

Harmadik napirendben fogadták el a Dévaványa 
Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztatót.

Negyedik napirendi pontként elfogadták a napközi 
konyha működtetéséről szóló tájékoztatót.

Ötödik napirendben módosításra került az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(I.29.) önkormányzati rendelet, a költségvetés főösz-
szege 1.965.039e Ft-ról 2.233.242e Ft-ra módosult.

Hatodik napirendi pontként úgy döntött a testület, 
hogy nem kíván változtatni a helyi adóterheken.

Hetedik napirendben úgy határozott a testület, hogy 
Galuska Józsefnével a könyvvizsgálói feladatok ellá-
tására vonatkozó szerződést 2017. április 30. hatállyal 
felmondja.

Nyolcadik napirendi pontban megtárgyalták és elfo-
gadták a 2017. évi költségvetés előzetes elveit.

Kilencedik napirendként döntöttek pályázat meg-
jelentetéséről a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 9. 
szám alatti költségalapú bérlakás bérbeadására vonat-
kozóan.

Tizedik napirendben került elfogadásra a Dévavá-
nyai Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 
szóló beszámoló.

Zárt ülés keretében döntöttek a Ladányi Mihály u. 7. 
szám alatti bérlakás bérlőkijelöléséről, majd otthont-
eremtési támogatást állapítottak meg két esetben,
1 millió forint összegben, egy kérelem pedig elutasí-
tásra került.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2016.
november 24. napján 15 órai kezdettel tartja,
melynek napirendjei a következők:

1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű 
javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és meg-
vitatása.

2. A 2017. évi előzetes költségvetés megtárgyalása.

3. A 2017. évi városi ünnepség- és rendezvényterv 
megvitatása.

4. Tájékoztató az önkormányzat által támogatott déva-
ványai civil szervezetek tevékenységéről. 

5. Békés-Medical Kft. beszámolója az orvosi ügyeleti 
ellátásról.

6. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének 
bemutatása (bevételi és kiadási nemenként, illetve 
növényfajtánként).

7. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum éves munkájáról.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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November 27-én robbantják a
Téglagyári kéményt

Az önkormányzat június hó folyamán statikai szakvéle-
ményt kért a téglagyári kémény állapotáról, mely kimondta, 
hogy a kémény szerkezeti állapota menthetetlen és annak 
mielőbbi elbontását javasolta. Augusztus hónapban a Szar-
vasi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya szintén helyszíni 
szemlét tartott, és a helyszínen felvett jegyzőkönyvbe az 
alábbi megállításokat tették: a kémény több szempontból 
életveszélyes, bármikor elveszítheti teljes állékonyságát és 
összedőlhet, valamint a kéményfej leomolhat. Ez alapján 
az önkormányzatnak nem csak lehetősége az elbontás, ha-
nem kötelessége is melyre a kötelező hatóság 6 hónapot 
adott. A statikus szakember javaslatának megfelelően az 
önkormányzat a robbantással történő elbontást választotta. 

Az előírásoknak megfelelően a robbantás megtervezés-
re került, az engedélyeket pedig az elbontásra szerződött 
cég - Novexplo Robbantástechnikai Kft. - beszerezte, mely 
társaság több hasonló referenciával is rendelkezik. A rob-
bantás 2016. november 27. napján (vasárnap), várhatóan 
10 és 12 óra között fog megtörténi. A területet a művelet 
alatt biztosítani kell, melyet a rendőrség és a polgárőrség 
bevonásával kívánunk megoldani. A környezetben élők az 
elbontás tényéről további tájékoztatót is kapnak.

Folytatódik a házak újraszámozása
A központi jogszabályok alapján 2016. december 31-ig 

minden településnek kötelessége a házak címnyilvántartá-
sát felülvizsgálni. A felülvizsgálat eredményeként megál-
lapítható, hogy a városunk több utcájának házszámozása 
rendezetlennek mondható, így az ingatlanok nehezen azo-
nosíthatóak be, megnehezítve ezzel az ott élők, illetve pl. 
a mentők, tűzoltók, betegszállítók, postai kézbesítők, köz-
szolgáltatók munkáját.

A változásokat a következő két hónap folyamán több sza-
kaszban fogja hivatalunk megvalósítani. Az utcák újraszá-
mozása alapból ABC sorrendben fog megtörténni, azonban 
néhány egyedi eset miatt egyes utcákat előre kellett venni 
(pl. Zrínyi utca). Természetesen a házszámozás menetéről 
minden érintett lakos további tájékoztatást is fog kapni.

Általános információk: 
A lakcímváltozással érintett lakosok számára a lak-

cím-változások hivatalból, automatikusan vezetődnek át 
azoknál a hatóságoknál, akik jogosultak felhasználni az 
egységes személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait 
(pl.: Földhivatal, Magyar Posta, Országos Nyugdíjfolyó-
sító Főigazgatóság, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal, Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal, stb.). 

A hivatal megkeresésére a településen közszolgáltatást 
végző gazdasági társaságok hivatalból és díjmentesen fog-
ják nyilvántartásaikon a lakcímváltozást átvezetni. Mind-

ezekkel egy időben értesítetjük az illetékes mentőszolgá-
latot, rendőrséget és katasztrófavédelmi kirendeltséget a 
településen történt változásokról.

A járási hivatal kormányablaka a változással érintett in-
gatlanokba bejelentkezett állampolgárok részére térítés-
mentesen cseréli a lakcímkártyát. Fontos megjegyezni 
azonban, hogy azokban az esetekben, ahol valamely 
hatósági okmányt (pl.: gépjármű forgalmi engedélye, 
gazdasági társaságoknál a cégkivonat, egyéni vállalko-
zóknál vállalkozói igazolvány) is érinti a lakcímváltozás, 
az illetékes szerveknél a hatályos jogszabályok alapján 
illetékmentes ugyan a lakcímmódosítás miatti változás, 
azonban ezek az eljárások már nem hivatalból, hanem 
az ügyfél kérelmére indulnak!

A címek változásáról a térségben általános közszolgáltatók 
(víz, villany, gáz) részére megküldésre kerül az adatmódosí-
tásról szóló levél, azonban ha valaki az előbb megjelölt köz-
szolgáltatón kívül más szolgáltatóval (pl.: vezetékes, vagy 
mobil telefon), pénzintézettel, hitelintézettel, egyéb szervvel 
(pl.: munkáltató, iskola) is kapcsolatban áll, úgy a lakcímben 
történt változást egyénileg kell a szolgáltató felé jelezni.

Adventi köszöntő
Ismét egy esztendő vége felé közeledünk, hamarosan 

megkezdődik az ünnepekre való lázas készülődés. Az Ad-
vent az örömteli várakozás időszaka, amely még hangsú-
lyosabb, ha családban kisgyermek is van. Könnyítsük meg 
nekik a várakozást egy kedves adventi naptárral, melyben 
apró ajándékokat, csokoládét, gyümölcsöt rejthetünk el. 

Önkormányzatunk is elkezdett készülődni, és megkez-
dődtek az egyeztetések, hogy advent első vasárnapján már 
teljes pompájában csillogjon városunk. Idén is felállításra 
kerül az adventi koszorú, és kigyúlnak az ünnepi fények a 
kandelábereken. Engedjék meg, hogy előre is köszönete-
met fejezzem ki azoknak, akik felajánlásaikkal, aktív hoz-
záállásukkal, szerepvállalásukkal, szorgos munkájukkal 
szépítik városunkat és hozzájárulnak, hogy Dévaványa is 
méltóképpen ünnepelje a karácsonyt és az új év eljövetelét.

2017-es Dévaványai Naptár
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is meg kívánjuk je-

lentetni Dévaványa következő évi naptárát. A 2017-es 
naptár az előző évekhez képest rendhagyó lesz, hiszen a 
képeket a Művészetoktatási Intézmény rajzszakos diákjai 
készítik Laskai Tibor felkészítő tanár kezei alatt. A Nap-
tárban szereplő képekből, illetve a gyermekek más festmé-
nyeiből december közepén tervezünk egy kiállítást, mely 
előre láthatólag a Művelődési Házban lesz megtekinthe-
tő. Mindenkit szeretnék arra ösztönözni, hogy jöjjön el és 
nézze meg a gyermekek rajzait, hiszen sok kis tehetség él 
közöttünk.

 Valánszki Róbert
 polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Dévaványa Város Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet
Dévaványa Város Önkormányzata

villanyszerelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 órás

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
Épületüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
Épületvillamossági hálózatok és berendezések karban-
tartási, villanyszerelési munkáinak elvégzése. Elektro-
mos rendszerek felügyelete, meghibásodások azonnali 
javítása. A villanyszerelési munkák mellett egyéb kar-
bantartói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•  Szakmunkásképző intézet, villanyszerelő,
•  villanyszerelő szakképesítés

•  legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
•  magyar állampolgárság 
•  büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  hasonló munkakörben szerzett gyakorlati tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák:
• szakmai hozzáértés, megbízhatóság, jó probléma-

megoldó képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  részletes szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás annak megkéréséről
• végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok 

másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától 
tölthető be, 4 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Feke László műszaki irodavezető nyújt, a
(66) 483-100/122 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Személyesen: Tóth Ágnes személyügyi ügyintéző, 

Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa 
Hősök tere 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.devavanya.hu – 2016. november 11.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek

meghallgatására

2016. november 24-én (csütörtök)
15 órai kezdettel

Közmeghallgatást tart,

melyre minden érdeklődőt ezúton
tisztelettel meghív.

A közmeghallgatás testületi ülés keretében a
Városháza 17. számú tanácskozótermében lesz.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
állattartás szabályainak véleményeztetésére

2016. november 18-án (péntek)
17 órai kezdettel

Lakossági Fórumot tart,

melyre minden érdeklődőt ezúton

tisztelettel meghív.

A Lakossági Fórum a Városháza 17. számú
tanácskozótermében lesz.

HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY 
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10 000. ügyfél a Dévaványai
Kormányablakban

2016. október 4. napján fogadta a 
tízezredik ügyfelét a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Dévaványai Kormá-
nyablaka.

A szerencsés ügyfél Borsi Viktor 
Márió dévaványai lakos volt, aki sze-
mélygépjármű átíratással kapcsolatos 
ügyintézés érdekében járt a hivatalnál. 
Az ügyfelet dr. Lukácsi Krisztina, a 
Békés Megyei Kormányhivatal igazga-
tója; dr. Pacsika György, a Gyomaend-
rődi Járási Hivatal hivatalvezetője; dr. 
Smiri Sándor, a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal hivatalvezető-helyettese; Va-
lánszki Róbert, Dévaványa Város pol-
gármestere; valamint Czene Boglárka, 
a Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzője köszöntötte néhány 
kisebb emléktárggyal. Borsi Viktor 
Márió elmondta, hogy meg van elé-
gedve a kormányablak kialakításával, 
és az ügyintézők felkészültségével.
A Dévaványai Kormányablak a 2015. 
szeptember 15-ei megnyitása óta egyre 
növekvő ügyfélforgalmat bonyolít. Ál-
talában heti szinten 200-250 főt fogad-
nak az ügyintézők. A kormányablak vá-
rótérben található, bárki által kitölthető 
ügyfél-elégedettségi kérdőívek tapasz-
talatai alapján az ügyfelek eddig alap-
vetően pozitívan nyilatkoztak a kormá-
nyablakban igénybe vehető ügyintézési 
lehetőségekről.

Gyomaendrődi ovisok és a
Legszebb Kiállító Díj

a Pályaválasztási Vásáron

Békéscsabán a Csaba Parkban zajlott az 
idei Pályaválasztási Vásár 2016. október 
13-14-én. Az idei év újdonsága az Ovis 
Szakmavilág volt, melyet több gyoma-
endrődi óvodás is meglátogatott.

Sokszínű program várta az érdeklő-
dőket a 21. pályaválasztást segítő ren-
dezvényen, melyet Vantara Gyula or-
szággyűlési képviselő, Palotás József a 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal szakmai főigazgató-helyettese 
és Dr. Nagy Ágnes a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási Főosztályá-
nak vezetője nyitott meg. 

Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal vezetője is meglátogatta 
a rendezvényt, ahol a járásból több mint 
200 pályaválasztás előtt álló 7-8. osztá-
lyos diák is részt vett a tárlatvezetéseken, 
közelebb kerülve ezzel a „Helló meló, 
na de melyik szakma” szlogennek meg-
felelő döntéshez. Kiemelkedő számban 
vettek részt az Innovatív Technológiák 
Utcájában  kiállító munkáltatók a járásból 
és a Legszebb Kiállító Díját is sikerült 
elnyerni a gyomaendrődi Mamutec 
Hungary Kft.-nek, akik mellett további 
kiállító volt még a Skylotec Hungary Kft. 
valamint Dévaványáról a Liker Motors és 
az Ekuna Kft. A lakatos szakma bemutat-
sát a hunyai Magyar Játszótér Kft. vállalta 
magára. 

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztálya az idei évben is el-
készítette a TOP 20 pályakereket, mely a 
nevének megfelelően a 20 hiányszakma 
megismerésében nyújtott segítséget an-
nak a közel 1000 diáknak, akik kitöltötték 
a kérdőívet.

A legkisebbek számára 4 szakmacsoport 
került bemutatásra, ahol a gyomaendrődi 
óvodások a kertészkedés mellett nyuszi-
kat simogathattak, kukoricát morzsolhat-
tak, magokat válogathattak és konkrétan 
„malacuk volt” az állatok etetésével. Baba 
ápolásra, falazásra, építésre, sütemény 
készítésére is lehetőségük volt a számuk-
ra készített munkaruhákban. Az elvég-
zett „munkájukért” játékpénzt is kaptak, 
melyet a helyi játékboltban elkölthettek 

gyümölcsökre és süteményekre is. Lehe-
tőségük volt bábelőadáson részt venni és 
kipróbálhatták a park játszóterét is.

A két napos rendezvény színesen, in-
teraktív formában mutatta be  a szakmák 
szépségeit, melyet a megjelent 36 közép-, 
6 felsőfokú  és 8 felnőttképző intézmény 
mellett 50 kiállító munkáltató garantált.

Megemlékezés ‚56 hőseiről

A Templárius Alapítvány szervezésé-
ben „Család, Hit és Haza” címmel ün-
nepi konferencia került megrendezésre a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermé-
ben október 19-én. Ungvölgyi János, az 
alapítvány kuratóriumának elnöke kö-
szöntötte a jelenlévőket, majd dr. Pacsika 
György hivatalvezető nyitó gondolataival 
vette kezdetét az ünneplés. Prof. dr. La-
torcai János, az Országgyűlés alelnöke, 
egyben a rendezvény fővédnöke ünnepi 
beszédében emlékezett meg a forradalom 
hőseiről, utána Toldi Balázs polgármester 
méltatta a szabadságharcosok cseleke-
deteit. A Trefort Fiúkórus „Hol vannak 
a katonák....” előadásával köszöntötte a 
rendezvényt. Számos érdekes emlékezés 
hangzott el a meghívott szemtanúk és túl-
élők előadásában, az ünnepi konferenciát 
a Jókai Színház művészeinek zenés, iro-
dalmi összeállítása zárta.

Ünnepi hangverseny
a hivatal dísztermében

A Gyomaendrődi Járási Hivatal díszter-
mében 2016. szeptember 28-án második 
alkalommal került sor a Zenei Világnap 
alkalmából megrendezésre kerülő ünne-
pi hangversenyre. Dr. Pacsika György 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatal-
vezetője köszöntötte a hangversenyre 
ellátogató zenekedvelő közönséget. Az 
ünnepi hangversenyen varázslatos dalla-
mok csendültek fel a Gyomaendrődi Ze-
nebarátok Kamara Kórus és a Kállai Fe-
renc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai 
és meghívott vendégeik előadásában. Hi-
vatalvezető Úr virágcsokorral és emlékla-
pokkal köszönte meg a fellépők előadását 
és bízva a hagyomány folytatásában, a ké-
sőbbiekben is szeretné biztosítani a járási 
hivatal dísztermében az előadási lehető-
séget a kulturális rendezvények számára.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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

Fotó: Ambruzs-Szabó József
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2016. november 22-én, 17 órától,
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

a könyvtár olvasótermében, a fi lmklub
második alkalmára.

Szent XXIII. János pápa
életéről készült fi lm első része 

kerül levetítésre,
utána pedig egy kis
agapé következik.

A részvétel ingyenes.

A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA

FILMKLUB GYURI ATYÁVAL

November elején két fontos nap van: 
Mindenszentek főünnepe (nov. 1.) és 
halottak napja (nov. 2.). Mindenszentek 
főünnepén, ünnepeljük azokat a megdi-
csőült lelkeket, akikről sokaságuk miatt 
a kalendárium külön, név szerint nem 
emlékezhet meg. Mindenszentek ün-
nepe a kötelező egyházi ünnepek közé 
tartozik, ezért a hívek számára előírás 
a szentmisén való részvétel. Novem-
ber 2-án emlékezik meg ünnepélyesen 
a katolikus egyház minden elhunytról, 
de különösen is a tisztítótűzben szen-
vedő lelkekről. Aki november elseje és 
nyolcadika közötti napokon áhítatos lé-
lekkel temetőt látogat, s legalább lélek-

ben imádkozik az elhunytakért, az teljes 
búcsút nyerhet a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára. Az 
ember, az egyedüli élőlény, aki törődik halottaival. Ferenc 
pápa sokszor beszél arról, hogy mennyire fontos az emléke-
zés. Az egyház és a család is ígéret és emlékezés − mond-
ja. November hónapja jó alkalom arra, hogy a család régi, 
elsárgult fényképeket vegyen elő, fölidézzék azok alakját, 
akiknek a léte ott van bennünk is, akik hozzánk tartoztak, 
és most is hozzánk tartoznak, akikért imádkozni (szentmi-
sét felajánlani) tartozunk. Mindegyikük: egy-egy láncszem 
saját családjában, akin keresztül tovább áramlik az élet. Az 
ember megsejtette a mulandó élet folytatását egy magasabb 
rendű világban. Jézus Krisztus óta tudjuk, hogy a sír nem 
az utolsó állomás. Az örök élet pedig arányos lesz a földi 
életünkkel, ezért ne késlekedjünk építeni erre az igazság-
ra, ameddig még megtehetjük ezt. Saját elmúlásunkat tu-
datosítva, az odafönt valókat keressük, azt a szilárd alapot, 
amely soha nem múlik el és amelyre lehet életet, családot, 
nemzetet építeni. A szentek azok, akik rátaláltak az örök 
értékekre és példájukkal sarkallnak bennünket, hogy soha 
ne adjuk fel a szentség utáni vágyunkat, hanem azt váltsuk 
valóra a szeretet cselekedetein keresztül. Életünk évei el-
múlnak, mint ahogyan az égő gyertya is elolvad, csak az a 
kérdés, hogy közben világítunk-e vagy sem. Életszentségre 
akkor tudunk igazán törekedni, ha közelebbi céljaink, mel-
lett nem feledjük el végső célunkat, amely az örök élet, az 
üdvösség. A rövidülő nappalokon, a borongós őszi időben a 
mindig világos és örvendező másvilág üzenete megvilágítja 
derűlátásra teremtett szívünket. Novemberben, mindenszen-
tek ünnepe, halottak napja, a vasárnapok illetve Krisztus ki-
rály ünnepe hirdeti e világ elmúlását, hogy helyébe hozza 
Isten nekünk szánt új egének és új földjének időtlen életét.
Milyen fontos, hogy az evilági gondok ne feledtessék el ezt 
velünk, hanem az örök életbe vetett hitünk alapján, ki tudjunk 
lépni önmagunkból és egymás szolgálatára álljunk. Ezt va-
lósította meg többek között Árpádházi Szent Erzsébet, (nov. 
19.) aki a szegények szolgálatában tűnt ki, de Szent András 
apostol (nov. 30.) is, aki vállalta Krisztusért a kereszthalált. 
Krisztus király ünnepe (nov. 20.) jelzi az egyházi év végét, 

a rákövetkező vasárnap elkezdődik az adventi szent időszak, 
mely alatt lelkileg is felkészülünk kereszténységünk egyik 
legnagyobb ünnepére, a karácsonyra. Kegyelmekben gazdag 
novembert kívánok mindenkinek. 

Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.
2016. december 8.: Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, 
szentmise a templomban 17 órától.
Figyelmükbe:
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a plébánián.
Novemberi ájtatosság, november 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 imaszándé-
kokért, 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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SZÚNYOGGYÉRÍTÉSI SZAKÉRTŐ VÁLASZA AZ OLVASÓI LEVÉLRE

OLVASÓI LEVÉL

Az idei évben Dévaványán a szúnyoggyérítések alkal-
mával Coratrin szúnyogirtó szert használtak 0,5 - 0.6 l/ha 
dózisban. Az irtószer hatóanyaga deltamethrin és pi-
peronil-butoxid. A hatóanyag környezetszennyező ha-
tása a területegységre juttatható maximális mennyiség 
(gramm/hektár) függvénye. Ezért szúnyogirtásra csak 
a WHO által erre a célra javasolt hatóanyagok és ható-
anyag-mennyiségek alkalmazhatók. A WHO által erre 
a célra javasolt hatóanyag a deltamethrin és a pipero-
nil-butoxid is.

Magyarországon az egészségügyi kártevők elleni vé-
dekezésre (irtásukra és megelőzésükre) alkalmas ható-
anyagok és/vagy készítmények, a rovar- és rágcsálóirtó 
szerek és a rovarriasztó szerek (együttesen: az irtószerek) 
forgalomba hozatala 1955 óta engedélyköteles. Forga-
lomba hozataluk engedélyezése az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi 
Hivatalának hatásköre. Az engedélyezésben az Országos 
Epidemiológiai Központnak jogszabályban rögzített fel-
adatai vannak (hatástani elbírálás, a benyújtott dokumen-
táció ellenőrzése, majd az engedély kiadására vonatkozó 
szakvélemény elkészítése). A csípőszúnyogirtó szerek 
használata hosszú évek óta nagyon erős korlátozások 
mellett történik, környezetvédelmi és természetvédelmi 
szempontok maradéktalan fi gyelembe vételével.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdeké-
ben szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. 
(VI. 3.) NM rendelet 39. § (1) az egészségügyi kártevők –
többek között a csípőszúnyogok - elleni védekezés szakmai 
irányelveit, az alkalmazható irtószereket és eljárásokat az 
Országos Epidemiológiai Központ által időszakosan kiadott 
„Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészség-
ügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” tar-
talmazza. Ebben a kiadványban a delthametrin hatóanyag 
tartalmú, különböző fantázianevű készítmények megtalál-
hatóak, tehát engedélyezettek. Szúnyoggyérítésben történő 
felhasználásuk az előírt technológia, munkaegészségügyi, 
munkavédelmi, és repülésbiztonsági szabályok betartása 
mellett az emberre és a környezetre veszélytelen.

Az alkalmazott hatóanyagok, az adott technológiával és 
kijuttatási mennyiségben csak és kizárólag a rovarokra hat-
nak, azok közül is azokra, melyekkel a szer a földet éréséig 
találkozik, mivel ezek kontakt szerek közé tartoznak, ami 
azt jelenti, hogy a rovarokkal érintkezve fejtik ki hatásukat.

Hangsúlyozom, hogy melegvérűekre és a növényzetre, 
semmiféle káros hatással nincsenek, a kultúrnövények ká-
rosodását – ami rendkívül sajnálatos – nem a szúnyoggyérí-
tés során alkalmazott szúnyogirtó szerek okozták.

Betyó János entomológus, szúnyoggyérítési szakértő

Mi mindent tudunk még kitalálni környezetünk pusztí-
tására? A környezetünkre nem gondolunk! A mezőgazda-
sági munkák modern eszközökkel való végzésével elpusz-
títottuk a határban élő állat és madárvilágot. Elsősorban a 
nagytestű túzokot, amelyek még a 30-as években csopor-
tosan éltek a határban. A fácán, fogoly természetes módon 
szaporodott nem keltették. A nyúl, őzbak sokasága gazda-
gította a szántóföldeket. Nem beszélve a sok pacsirtáról, 
fürjről, felsorolni is sok ezeket a madarakat. A mezőgaz-
daság gépesítésével az állatállomány lecsökkentésével 
a műtrágya alkalmazásával a gazdag vadállat állomány 
elpusztult. Jó példa erre, hogy túzok már csak a réhelyi 
rezervátumban látható. Nem énekel már a pacsirta tavasz-
szal a levegőben, amit csodálattal hallgattunk és néztünk. 
Régen az aratók fi gyeltek a költő madarakra, de azokat az 
embereket, akik ilyen mentalitásúak voltak kulák jelzővel 
elüldözték a vidékekről. Annyi tanyát nem bontottak le a 
környéken, mint községünkben. Így megszűnt az állattar-
tás. Volt három csordajárás növendék csikó telep. Most le-
het, hogy a családoknál három tehén van az egész község-
ben. De a házak udvarát is befüvesítették, azt csak nyírni 
kell a fűnyíróval. Alig van udvar, ahol megművelik és ve-
teményezik hiszen elegánsabb leszedni a közért polcairól 
a kész árút. De, akik még kevesen is művelik az udvart 
csak a keserűség tölti el, amikor a szépen fejlődő zöldsé-
get és salátát a szúnyogokat irtó repülőgép lepermetezi és 

tönkreteszi. A közelmúltban is tarolt a permetező repülő, 
elpusztította a kultúrnövényeket, a sütőtököt, károsította 
a diófák leveleit és termését. De az eresz alól a fecske fé-
szekből is eltűntek a fecskék. Mi lett velük? Hiszen csak 
szeptember közepén szoktak elvándorolni. E szomorú ta-
pasztalat eszembe juttatja, amikor régen a learatott búza 
tarlón a szalmát körbe gyújtották és a benne lévő nyúl és 
az ott lévő többi állatok elpusztultak. A sok gonddal ülte-
tett növények életünk éltetői, jobban kell törődni velük és 
a még megmaradt lelkes termesztőkkel, a szúnyogirtás-
hoz találjanak okosabb módszert. Akik elrendelték a re-
pülőgépes szúnyogirtást számoltak-e annak kártételével? 
A tavaszi permetezés tönkre tette a korai zöldségfélék: sa-
láta, retek, zöldborsó, zöldbab. Az augusztusban végzett 
permetezés a dinnyét, paradicsomot, uborkát, sütőtököt 
tarolta le. A zöldségféléken kívül a diófákat is leperzselte 
hullatja a megszáradt, permetezőszertől károsodott levele-
it és az éretlen gyümölcseit. Az udvarokba zöldségfélét az 
idős emberek termelnek alacsony nyugdíjukat pótolni. A 
szántóföldeket régen megmunkálták háziállatokkal, ame-
lyeknek a takarmányt megtermelték. Nem kellett a drága 
üzemanyag. Nem kellett a mérgező műtrágya, amelyek a 
kutak vizét is károsítja. Úgy mondják, az idő kerekét nem 
lehet visszafordítani, de gondolkozhatnának újabb okos 
megoldásokon az arra illetékesek.

Papp Zs.-né
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„Sztálin halála 
után a Központi 
Bizottság tömören 
és következetesen 
elkezdett végre-
hajtani egy olyan 
magyarázó irány-
elvet, mely szerint 
megengedhetetlen 
és idegen a mar-
xizmus-leninizmus 
szellemétől, hogy 
felmagasztaljunk 
egyetlen személyt, 
hogy átformáljuk 
egy olyan lénnyé, 
amely természetfe-
letti tulajdonságokat birtokol, hasonlóan egy istenség-
hez.” Nyikita Hruscsov 1953-ban ezekkel a szavak-
kal kezdte a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. 
kongresszusán elhangzott beszédét. A Sztálin körül ki-
alakított személyi kultusszal való leszámolás kezdete 
volt ez a mondat. Itt kezdődött ’56 is.

Persze bármelyikünk megtehetné, hogy fellapoz egy 
könyvet az 1956-os forradalomról. De mi történt ekkor 
Dévaványán? Hogyan élte meg egy kis békési falu ezt 
az időszakot? Mi sem lehetne jobb forrás ennél, mint 
dr. Bereczki Imre levelezése. Ezért is indítunk útjára 
egy háromrészes cikksorozatot, amelyben az 1956-os 
évet Tanár Úr leveivel mutatjuk be. Csak a korszak 
hangulatát idézzük meg, szigorúan nevek nélkül. Nem 
célunk bárkit megbántani vagy kihagyni, csak kimon-
dottan olyan levelekből idézni, amiket 60 éve senki 
sem olvashatott.

Ez az év is úgy 
indult, mint bár-
melyik. Minden 
ugyanúgy zajlott, 
a május 1-jén tar-
tandó felvonulás 
is egyfajta rutinná 
vált. Ám a szer-
vezőktől kapott 
levélbe pillantva a 
dolgok mögé lát-
hatunk: „Ünnepi 
beszéd nem lesz, 
csak díszemelvény 
előtti elvonulás. 

[...] Közöljük, hogy 
a május 1. felvonuláshoz, illetve dekorációhoz a jelsza-
vakat a Szabad Nép április 20 és 24-ei száma közölte, 
melyet a Szovjetunió Központi Bizottsága, valamint az 
MDP Központi Vezetősége adott ki. Utcai dekorációt 
Marx, Lenin képeivel díszítsék, valamint külföldi és az 
MDP vezetőségének képeivel, besorolva Sztálin Elv-
társ képét is.” /Az MDP Községi Párt Vb. levele dr. 
Bereczki Imréhez. Dévaványa, 1956. IV. 25./

A jelszavak tehát eleve meghatározottak voltak, 
Sztálin képének is ugyanúgy jelen kellett lennie. 
Minderről a sajtó pedig úgy értesítette a közönséget, 
mintha mindenki önszántából, lelkesen vitte volna 
a képeket, hangoztatta volna a jelszavakat. Minden-
ki tudta, hogy egy színjátékot lát, s egyszer csak azt 
mondták: Állj!  (folytatjuk)

Szalay Ágnes
                                                              történész

A HIÁNYZÓ NOVEMBER

1956. május 1. felvonulás Dévaványa 2016.134.1.

Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra 
meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 9. szám 
alatti költségalapú bérlakását 2017. január 1. napjával 
kezdődő bérleti jogviszonnyal.
Az ingatlan paraméterei:

A lakás 1 szobás, összkomfortos komfortfokozatú, alap-
területe 32,56 m2. 
Lakbérszámításhoz fi gyelembe vett alapterület (tetőtér 
miatt 0,9-es szorzó) 29,304 m2.
A lakbér mértéke: 346,- Ft/m2/hó.
A lakás havi lakbére: 10.139,- Ft /hó.

A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
Karbantartási óvadék összege 50.000,- Ft, mely befi ze-
tése a beköltözés előtt esedékes.
A pályázat feltételei között szerepel, hogy pontazonos-

ság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi lak-
bér egyösszegű megfi zetését vállalja.
A pályázat benyújtási határideje:
2016. 11. 28. délelőtt 11 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal 12-es számú irodája 5510 
Dévaványa, Hősök tere 1.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
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Idén ismét megrendeztük a Szüreti bált. Hetekkel koráb-
ban elkezdődött a készülődés, szombat délutánonként a 
Civilházban összegyűlve, jó hangulat közepette készítettük 
a teremdíszítéséhez szükséges dekorációt. A bál hétvégéje 
szorosra sikeredett, hiszen szombaton munkanap volt. Pén-
teken este megkezdtük a pakolást, teremdíszítést és meg is 
terítettünk. 

Szombat este a dolgos munkanap után zsúfolásig telt a 
Vadászház. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kiss 
Károly alpolgármester úr, Molnár Tünde képviselő asszony 
és családja. A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületének 
tagjai, a Dévaványai Mozgáskorlátozottak Egyesülete és 
a Hagyományőrző Nők Dévaványai Egyesülete is szép 
számmal képviseltette magát. Az estet elnökünk Balogné 
Rita beszéde nyitotta meg. A menü tyúkhúsleves csiga-
tésztával, és kondorosi töltött káposzta volt, a vacsorához 
fi nom tokaji borokat és házi süteményeket kínáltunk. A vi-
dám hangulathoz a zenét a Dömsödről érkező Újvári Imre 
szolgáltatta. 

Ezen az estén több születésnapját ünneplő vendéget is 
köszönthettünk, köztük egyesületünk tagját, Szatmári Ti-
bort, aki 50 éves lett. A születésnapi torták hamar elfogytak 
a vendégek jó kívánságai mellett. 

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, az étel 
fenséges volt, az est pedig hajnalig tartó táncmulatsággá 

alakult. Megvalósult a tavalyi évben megfogalmazott vá-
gyunk, miszerint: „Remélhetőleg hagyományteremtő bál 
lesz ez a mai!” 

Ezúton köszönjük mindenkinek a felajánlott támogatáso-
kat, a segítő munkát! Továbbá minden kedves résztvevő-
nek, akikkel eltölthettük ezt a vidám estet.

Nagycsaládosok Egyesülete

Munkaközösségünk 2016. október 26-án Mesemondó 
versenyt rendezett.

Közel 40 kisdiák kápráztatta el a hallgatóságot szebbnél 
szebb meséjével.

Eredmények:
1. évfolyam:
1. Bogya Zétény Nimród 1.a   (Berta Anikó)
2. Giricz Gergő 1.b  (Vargáné Orvos Judit)
3. Kovács Dominik 1.a   (Berta Anikó)

2. évfolyam:
1. Szujó Kinga 2.a   (Laskai Tiborné)
2. Kárpáti Zalán Attila 2.b   (Szabóné Szilágyi Edit)
3. Salánki Bori 2.c   (Tóbiás Gáborné)

3-4. évfolyam:
1. Szatmári Szabolcs 3.a   (Kovácsné Mándoki Katalin)
1. Pálfi  Cintia 4.a    (Lengyelné Czákler Szilvia)
2. Valach Viktor Kornél 3.b    (Kárpáti Zoltán)
3. Fehér Miklós 4.a    (Lengyelné Czákler Szilvia)

Elismerés illeti a résztvevő gyerekek, a felkészítő tanítók 
és a szervezők munkáját. 

Köszönjük lelkes nyugdíjas kollégáinknak a zsűrizést.
 Köszönjük a múzeum dolgozóinak és a lelkesen segítő 

Múzeumbarátoknak az őszi ünnepkörrel kapcsolatos fog-
lalkozások élményét. Nagyon kedves dolgokat készíthet-
tünk.

Tóbiás Gáborné, alsós munkaközösség vezető

SZÜRETI BÁL A NAGYCSALÁDOSOKKAL

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK HÍREI

Már nem használt, de jó állapotú elektromos kerekesszékre lenne szükség, melyet a szolgálat továbbítana egy 
rászoruló részére. Kérjük a Lakosságot, ha felajánlanának ingyenesen  elektromos kerekesszéket,  jelezzék 

részünkre személyesen vagy telefonon! Köszönjük! 
Családsegítő Szolgálat, telefon: 06/66/483-010, Nagy Erzsébet.

KÉRJÜK A TISZTELT LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT!



Dévaványai Hírlap - 11. oldal

TÜDŐSZŰRÉS

TÁJÉKOZTATÓ!

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.

Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt, hogy 
2016. november 16. és november 25. között ismét 
lesz ingyenes csontsűrűségi alkaros előszűrés a 
Dévaványai Strandfürdő Gyógyászatán.  Kérjük azo-
kat, akik tavalyi évben részt vettek a szűrésen, hogy 
most is jöjjenek el ellenőrzésre. 
Bejelentkezni személyesen Dévaványa, Sport u. 5. 

száma alatt vagy a 66/483-127-es telefonszámon lehet. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó!
2016. december 2-án pénteken

18 órakor kerül megrendezésre a 
Dévaványai Múzeumbarátok Köre

születésnapi rendezvénye

a Batyus bál!

Disznótoros kóstolóval,meglepetés 
műsorral, zenével, tánccal,

várjuk ven dégeinket.
A batyuját mindenki megtöltheti

süteménnyel, fi nomságokkal,
innivalóval. 

Előzetes székfoglalás személyesen a 
múzeumban 2016. november 18-ig!

Minden kedves érdeklődőt és
múzeumbarátot szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

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

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG
2016. november 11. (péntek) 18 óra

TANULJUNK MEG JÓL LÉLEGEZNI!
Előadó: Varga-Szilágyi Gyula

(Buteyko légzésterapeuta, www.buteyko.hu)
-------------------------------

2016. november 25. (péntek) 18 óra

GENERÁCIÓK A CSALÁDBAN
Előadó: dr. Victor András

(ny. egyetemi tanár)

DÉVAVÁNYAI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

MANÓFALVA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
Kézműves foglalkozás - Adventi készülődés a 

könyvtárban!

Helye: Ladányi Mihály Könyvtár, Árpád u. 20.

Ideje: 2016. november 23. (szerda) 14 óra
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KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 
A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

2016. 12. 31-én 18 órától
a DÁMK Művelődési Házban,

RETRO SZILVESZTERT TART!
A zenéről Szak’Y gondoskodik!

Menü:
• Cigánypecsenye, velővel töltött   
   karaj, rántott sajt, rántott gomba
• Köret: zöldséges rizs,
  petrezselymes burgonya
• Rétes, házi sós aprósütemények

Éjfélkor: virsli mustárral, pezsgő

Részvételi díj: 4.500.- Ft/fő
Fizetési határidő: november 30.

Jelentkezni lehet:

Balog Lászlóné
06-30/237-2914
06-70/389-9438

TOMBOLA felajánlásaikat 
szívesen fogadjuk!

A büféről Kónya Mihály és csapata gondoskodik.

Ezüst- és arany vasárnapi
kézműves kiállítás és vásár lesz
a DÁMK Művelődési Házban,

december 11-én és
 december 18-án

8-12 óráig.

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
A Mozgáskorlátozottak Dévaványai Helyi Szerve-
zete tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és csa-
ládját az Egyesület megalakulásának  35. évfordu-
lója alkalmából tartandó évzáró vacsorára.

Időpont: 2016. december 10. 18 óra

Helyszín: Váradi Étkeztetési Bt.
Menü:

Raguleves • Frissensültek • Vegyes köret
• Házi sütemény

Ára: 2.000 Ft/fő
 Zenét szolgáltatja: Kosik Péter

Jelentkezni lehet 2016. 11. 30-ig
az alábbi személyeknél:

Vasas Tiborné: 06/30/257-3352
Kazai Mihályné: 06/30/311-5705
Csekő Andrásné: 06/30/593-0423

 Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Mozgáskorlátozottak vezetősége

RETRO SZILVESZTER
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Ezúton hívjuk meg Önt
és kedves családját

 2016. november 16-án (szerdán)
14 órára a múzeumba, 

Tóth Ferenc
alkotó festő 

kiállításának megnyitójára. 

A kiállítást megnyitja:
Szabó Györgyné

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Magyar Solymász Egyesület az idei év első közös 
solymászatát október 21-23-áig Dévaványán rendez-
te meg. Az ország minden tájáról és még a határokon 
túlról is közel ötven solymász érkezett, hogy az Alföld 

egyik leggazdagabb apróvadas vadászterületén hódol-
hassanak ennek az ősi vadászati módnak, mely már 
több éve a Magyar Kulturális Örökség értékei közé 
tartozik.

A solymászok a második napon egy kopjafát állí-
tottak a Csudabalai puszta szélén, ahol főhajtással 
tisztelegtek a fi atalon elhunyt solymásztársuk Csáki 
Imre előtt. A szertartáson jelen volt az elhunyt özve-
gye és kisfi a is. A harmadik nap végén záró teríték-
kel adtak tiszteletet a vadnak, a régi szokás szerint. 
A terítéken 26 fácán, 16 mezei nyúl és 2 tőkés réce 
feküdt. 

A Magyar Solymász Egyesület köszönetét fejezi ki a 
Dévaványai Vadásztársaságnak, Illin József elnök úr-
nak, valamint a hivatásos vadász állománynak, hogy 
ilyen vadbőségben, magas szakértelemmel és barát-
sággal fogadtak minket. 

Czifrák Gábor

ELHUNYT SOLYMÁSZRA EMLÉKEZTEK DÉVAVÁNYÁN

KÖZELEG A TÉL 
„Szőlő ágán cinege, 
Ringatja a venyige! 
Hintázik e gyenge ág, 
Széllel hajlik, mint a nád. 

Álmodik a kismadár, 
Langymeleg és híg a sár. 
Mindenkire süt a Nap, 
Sugara nem válogat. 

Ám az égbolt csillogott, 
Víztócsa is megfagyott, 
Jégvirágot tél vetett, 
Fákat hóval prémezett.”
             (részlet)

Lupsánné Kovács Eta 
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Földesi Antal 1926. 10. 7-én Dévaványán született.
Szülei földműveléssel foglalkoztak a Dévaványához közeli ta-

nyavilágban, ez határozta meg Gyermekkorát.
Az elemi iskola nagy részét is a tanyáról bejárva végezte el. Tíz 

éves korában költöztek be Dévaványára, a Bánomkert utcában 
vettek házat. Itt töltötte gyermekkorát. Az iskola befejeztével a 
család földjein dolgozott fi atal felnőtt koráig, majd az államosí-
tást követően TSZ-tag lett. Itt is állattenyésztéssel foglalkozott, 
amit nagyon szeretett és  egész életében ezt csinálta.

Huszonnyolc éves korában házasságot kötött szíve választott-
jával Szabó Rózával. Három gyermeket neveltek fel, kettő fi út és 
egy lányt. Antal bácsi öt unoka és két dédunoka boldog papája. 

Élete legszebb és legaktívabb évei Kéthalomhoz kötődnek, 
gyermekeit itt nevelte feleségével a tisztességes életre, szeretetre. 
Hosszú éveken át aktívan dolgoztak, ez a ház körüli állattartásban 
és földművelésben nyilvánult meg. Az így megszerzett kevéske 
többletjövedelemmel a gyermekeik boldogulását segítették.

Felesége öt évvel ezelőtt hunyt el. Ezt követően Anti bácsi 
egészségi állapota is megromlott, kórházi kezelésre szorult, to-
lószékbe kényszerült.

Az élethez való ragaszkodás átsegítette azon a lelki törésen is, 
hogy az otthonából, - ahol egyedül élt - idén év elején az idősek 
otthonába költözzön.

A sok ismerős, a szobatársak, a vele azonos korúak társasága, a 
beszélgetések, a közös programok  némileg feledtetik a megpró-
báltatásokat és kellemessé teszik napjait.

Születésnapján Mile Lajos alpolgármester köszöntötte az ün-
nepeltet családtagjai, a gondozók és ismerősök jelenlétében a   
Margaréta Idősek Otthonában.

A további életéhez, jó egészséget, sok örömet és boldogságot 
kívánunk!

Balogh Aranka

SÓKUCKÓ
Értesítjük a városban lakó kicsiket és nagyokat, hogy a

sókuckó az idei szezonban is üzemel az Eötvös utcai óvo-
dai telephelyen!

November 14-től 13-17 óra között vehetik igénybe a 
szolgáltatást.

A sószoba egy esztétikusan kialakított helyiség, ahol a 
gyerekek kedvük szerint foglalatoskodhatnak: rajzolhat-
nak, mesekönyvet nézegethetnek, mesét nézhetnek, éne-
kelhetnek, játszhatnak az ott töltött idő alatt. A szakembe-
rek szerint a sószoba alkalmas a gyermekek alsó- és felső 
légúti megbetegedéseinek (pl. orrdugulás, köhögés, hörg-
hurut stb.), asztma, allergia és egyes bőrbetegségek tünete-
inek mérséklésére, közérzetük jobbá tételére. Az edények-
ben lévő oldat párolgása következtében egy olyan mikrok-
líma alakul ki a helyiségben, ami kedvező hatással van a 
légzőszervek aktivitására, ezáltal fokozódhat az öntisztu-
lás, enyhülhetnek, illetve megszűnhetnek a gyulladásos fo-
lyamatok.

A sókuckó működtetése óvodánk HÉTSZÍNVIRÁG Ala-
pítványának fi nanszírozásával, anyagi támogatásával való-
sul meg.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk hozzájárul a 
gyermekek egészségének megőrzéséhez.

Sok szeretettel várjuk a gyógyulni vágyókat!

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN JÁRT A BANKVELEM UTAZÓ ISKOLA

Az idei tanévben is ellátogatott hozzánk a BankVelem Utazó 
Iskola. Október 10-én délután diákjaink pénzügyi ismereteit erő-
sítették a program munkatársai játékos formában. 

Érkezés után sorra váltották egymást a gyerekcsoportok az 
egyik tanteremben, ahol interaktív óra keretében, kis csoportos 
munkában ismerkedtek meg a bevétel-kiadás fogalomkörével és 
annak részleteivel. Játékos feladatokon keresztül szó esett a tuda-
tos költségvetés készítés fontosságáról, valamint a költségvetési 
mérleg jelentéséről is. 

A foglalkozás után interaktív játszóház várta a gyere-
keket az aulában. A játékállomásokon minden diáknak le-
hetősége nyílott megismerkedni a programmal. Az állo-
mások mellett szöveges-képes molinók foglalták össze a 
tananyag megfelelő részét az érdeklődők számára. A játékok 

elemeit meg lehetett fogni, ide-oda rakosgatták, tologatták a
gyerekek. A kellemes szórakozás mellett nagyon sokat tanultak. 
Az Utazó Iskola munkatársai ajándékokkal is kedveskedtek a 
gyerekeknek, társasjátékokat, apró ajándékokat hoztak, ezek 
mellett a megsemmisített bankjegyekből préselt téglákat, ame-
lyek négymillió forintból készültek. Ez utóbbi is nagy tetszést 
aratott a gyerekek körében. 

Mi, pedagógusok is jószívvel fogadtuk az Utazó Iskolát, nem 
először jártak nálunk, mindig hasznos, jó hangulatú órákat tölt-
hettünk együtt. Reméljük, a jövőben is alkalmunk lesz közös 
programok szervezésre. Köszönjük a lehetőséget!

Czudorné Bukva Róza
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 MEGHÍVÓ
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSRA
Ismét elérkezett a karácsonyvárás időszaka,

amely alkalmat adhat a hangulatos közösségi 
együttlétekre.

Mindenkit szeretettel várunk advent négy
vasárnapján a főtérre, a közös ünnepélyes 
gyertyagyújtásokra!

Időpontok:
november 27.      december 4.  

   december 11.      december 18.  
16 óra.

Szeretettel hívjuk és várjuk, hogy közösen
köszönthessük egy szép ünnep kezdetét!

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Legújabb szakgimnáziumi képzéseink:

Ágazati kód/ágazati képzés:
4140 - Informatika ágazat
4150 - Turisztika

Legújabb szakközépiskolai képzéseink:
Szakmakód / szakképesítés
4120 - Elektromos gép- és készülék szerelő
4130 - Épület- és szerkezetlakatos*

  *Hiányszakmák, a tanulók ösztöndíjban részesülnek.

Nyílt napjaink:
2016. november 25. 8-12 óráig
2016. december 8. 8-12 óráig.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási hét eseményei:

AVATÁS PROFI MÓDON!

Izgalommal és félelemmel vártam ezt a napot. A gólyaava-
tást a 12/R és a 11/S osztályok rendezték nekünk, 3 napon át a 
szünetekben. Kíváncsian vártam, hogy milyen egy középiskolás 
gólyaavató. Sok minden elrettentőt hallottam már erről, de hála 
Istennek nem volt olyan borzalmas.

Ami nekem nagyon tetszett az a jó hangulat, a zene és az iz-
galmas feladatok. Mi kilencedikesek indulásként kaptunk egy 
sminkarcot és kötelező volt térdzokniba, papucsba és csíkos sza-
tyorral iskolába jönni. Ha ez megvolt, ha nem, akkor is kaptunk 
büntető feladatokat. Bevallom, hogy az avatás elég erősre sike-
rült, de jól betörtek bennünket a végzősök. „Mennyire szeretjük 
őket!” De egyszer mi is leszünk végzősök!

Dékány Vivien 9/C
      

TÖKJÓNAP OKTÓBER 28-ÁN AZ ŐSZI SZÜNET
ELŐTTI UTOLSÓ TANÍTÁSI NAPON.

„Ez egy igazán klassz nap volt”- mondták az osztálytársaim. 
Az első Tök-ös Halloween-es napot a diákönkormányzat első-
ként rendezte meg az iskolánk feldíszített aulájában. Jelmezesek 
felvonulása után egymás után következtek a jobbnál jobb pro-
dukciók. A műsorban szereplők jutalma volt a tanárok által sütött 
tök és muffi n. Sok szép fotó és videó bizonyítja azt, hogy meny-
nyire jól érezte magát iskolánk diáksága.

Jövőre itt, ugyanígy, ugyanilyen jó hangulatban!

Bakó Doroti Anita 12.R

MIKULÁS VÁRÓ ünnep december 6-án

16 órától a városi fenyőfához érkezik a Mikulás.

• Tea és kalácsosztás
• Lovaskocsikázás illetve fényképezkedés

a Mikulással

17 órától a DÁMK Művelődési Házban
• Zenés interaktív gyermekműsor

• Kézműveskedés
• Csillám tetoválás, arcfestés 

Egyéb meglepetések is várják a gyerekeket! 

Sok szeretettel várunk mindenkit!
A rendezvény ingyenes!
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ADVENTI
KÉZMŰVES

FOGLALKOZÁS

2016. november 26.
14 órától

a Civilházban
(Kossuth u. 11.)

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel vár

a Nagycsaládosok
Dévaványai Egyesülete!

A nagy érdeklődésre való tekintettel
Újból

Alma és Burgonya vásár
•••••

2016. nov. 15-én 8-10 óráig

Rendelés leadási határideje:

november 11.

Rendelés leadása:
a Családsegítő szolgálatban

vagy az alábbi telefonszámokon:

06/66 483-010
06/20 770-7315

Csak az előzetesen megrendelt 
mennyiséget tudjuk biztosítani !

ALMA: 110 Ft/kg
(JonaGold, Jonatán, Starking,
Golden, Mucsu, Idared, Florina, 

Red-ron)

Burgonya: 90 Ft/kg
(Bellerosa)

Helye: 2016. november 15. 
Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 

Dévaványa, Eötvös utca 44.

/Ládát, dobozt szíveskedjenek hozni!/

Az idei éveben is

„Házhoz megy a mikulás”

december 5-6-án.

Jelentkezni lehet

a DÁMK Művelődési ház irodájában

hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig.

Telefon: 06/66-483-051
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DÉVAVÁNYAI SE LABDARÚGÁS 2016. OKTÓBER - NOVEMBER
Füzesgyarmati SK - Dévaványai SE  

7 - 1  (2 - 0)

Füzesgyarmat: 150 néző, játék-
vezető: György Sándor.

Dévaványa:  97 Szász D., - 13 
Szalai B., 2 Bakó B., 3 Kálai B. 
(11 Pálfi  J. 46’), 7 Petneházi S. 
(16 Gubucz V. 46’), - 19 Marton 
L., 8 Adamecz I., - 7 Kovács F. 
(17 Tusjak 68’), 10 Kovács Gy. 
(20 Papp V. 73’), 14 Somogyi 
T., - 5 Werle T. Cserék:   1 Kál-
mán L., 6 Czakó I. Játékosedző:
Kovács Gyula.

Góllövők:  Urbán S. 3’, Mik-
lya M. 45’ (11-es), 88’, Bányai P. 
50’, Bajnók I. 68’, 87’, Tóth L. 
76’ , ill:  Marton L. 84’.

Jók: Bányai P., Kiss D., Bácsi 
Zs., Miklya M., Urbán S., Tóth 
L., Tóth N., ill: Adamecz I., Mar-
ton L., Werle T., Petneházi S., 
Szalai B., Somogyi T.

Edző:  Jól kezdtük a mérkőzést, 
rögtön rúgtunk egy kapufát. Az 
első félidőben kiegyenlített volt 
a meccs, de a második félidőben 
teljesen szétszakadtunk és a ha-
zaiak ezt kihasználva megérde-
melten nyertek. 

Dévaványai SE - Szarvasi FC
0 - 4  (0 - 1)

Körösladány: 120 néző, játék-
vezető: Szelezsán György.

Dévaványa:  97 Szász D., - 13 
Szalai B., 2 Bakó B., 3 Kálai B., 
7 Petneházi S. (16 Gubucz V. 
14’), - 19 Marton L., 8 Adamecz 
I., - 17 Tusjak G. (6 Czakó I. 
71’), 10 Kovács Gy., 14 Somo-
gyi T., - 5 Werle T. Cserék: 1 Kál-
mán L., 11 Pálfi  J., Játékosedző:
Kovács Gyula.

Góllövők: -, ill:  Somo-
gyi J. 29’, Nagy Sz. 67’, 77’,
Magyar 81’.

Sárga lap:  Somogyi T. 28’, 
Marton L. 51’, Pálfi  J. 81’, 
Adamecz I. 89’, ill:  Zima D. 36’, 
Viszkok D. 45’, Nagy Sz. 48’.

Jók: Marton L., Werle T., Sza-
lai B., Gubucz V., ill: Nagy Sz., 
Somogyi J.

Edző:  A mérkőzés elején egy 
vitatható tizenegyest nem adott 
meg a játékvezető, ettől függet-

lenül az első félidőben el kel-
lett volna dönteni a mérkőzést.
A második félidőben pár egyéni 
hiba eldöntötte.

Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE 
1 - 1 (0 - 0)

Mezőhegyes: 110 néző, játékve-
zető: Sándor Gergő.

Dévaványa: 1 Kálmán L., - 13 
Szalai B., 2 Bakó B., 3 Kálai B., 
9 Ungi A., - 10 Kovács Gy. (6 
Czakó I. 56’), - 16 Gubucz V. (20 
Papp V. 85’), 8 Adamecz I., So-
mogyi T., 17 Tusjak G., - 5 Wer-
le (7 Papp K. 88’), Játékosedző:  
Kovács Gyula.

Góllövők:  Ács L. 72’, ill:
Somogyi T. 76’.

Jók:  Balogh D., Faragó Á., 
Ács L., ill:  Kálmán L., Ungi A., 
Kálai B. 

Kovács Gyula:  A csapat fe-
gyelmezett volt az egész mérkő-
zésen, az egyik pontra rászolgált. 
Bízom benne, hogy ezt a for-
mánkat a jövő hétre is átmentjük.

Dévaványai SE - Tótkomlósi TC 
2 - 1  (1 - 0)

Körösladány: 50 néző, játékve-
zető: Bálint Zoltán.

Dévaványa: 1 Kálmán L., - 
13 Szalai B., 2 Bakó B., 3 Kálai 
B., 9 Ungi A., - 6 Czakó I., - 16 
Gubucz V. (18 Séllei D. 81’), 8 
Adamecz I., 19 Marton L. (11 
Purger F. 88’), 17 Tusjak G. (4 
Petneházi S. 56’), 5 Werle T. (11 
Pálfi  87’), Csere:  97 Szász D.
Játékosedző: Kovács Gyula. 

Góllövők:  Tusjak G. 14’, 
Bakó B. 71’, ill:   Barna 60’.

Sárga lap:  Marton L. 78’, Pet-
neházi S. 81’, Bakó B. 86’, ill:  
Barna L. 20’, Moszhein J. 90’. 

Jók:  Adamecz I., Kálai B., 
Bakó B., Szalai B., Czakó I., ill:  
Baliga Sz., Moszhein J., Lehocz-
ki P., Kovács I. 

Edző: Az első félidőben el kel-
lett volna dönteni a mérkőzést, 
így a végét saját magunknak tet-
tük nehézzé. Amíg ilyen gyatra 
a helyzetkihasználásunk addig 
mindig ilyen nehéz mérkőzéseket 
játszunk.

U 19

SZABADKÍGYÓSI SZSC -
DÉVAVÁNYAI SE 3 - 2 (3-0)

GYOMAENDRŐDI FC -
DÉVAVÁNYAI SE 2 - 3 (0-3)

BÉKÉSI FC -
DÉVAVÁNYAI SE 3 - 4 (0-3)

DÉVAVÁNYAI SE -
KÖRÖSLADÁNYI MSK 4 - 3 (3-0)

U 16
VÉSZTŐI SE -
DÉVAVÁNYAI SE 4 - 4 (1-1)

BERÉNYI GYERMEK FC -
DÉVAVÁNYAI SE 3 - 2 (3-0)

DÉVAVÁNYAI SE -
SÁRRÉTI GYÖNGYHALÁSZ GYSE 
5 - 1 (3-0)

DÉVAVÁNYAI SE -
SARKADI KINIZSI LE 3 - 0 (3-0)

VÁLTOZÁS!
Dévaványai SE - Szeghalmi FC  

2016. november 13.
VASÁRNAP 12 óra!

KÖRÖSLADÁNYBAN

Ha valaki szeretne még többet 
megtudni a csapatunkról, láto-
gasson el az alábbi honlapra: 
www.devavanyase.gportal.hu 
vagy www.devavanyaise.hu

A mérkőzés fő támogatói: Vá-
rosi Önkormányzat, Séllei Gábor, 
Mile Magdolna, Varjú Zoltán, Kő-
szegi János, Papp Marcell, Sebők 
Krisztián, Sebők Zsolt, Molnár 
Sándor, Váradi Károly, Midecz-
ki Zoltán, Szűcs Tibor, Agrodéva 
Kft., Szűcs Ferenc, Ekuna Kft., 
Tóbiás Gábor, Oryza Kft, Dr. 
Nagy László, Pengő Imre, Szilágyi 
Sándor, Szilágyiné Nagy Szilvia, 
Tóth Sándor, Purger Ferenc, Pur-
gerné Herda Andrea, Murányi 
Norbert, Murányi Károly, Csaba 
Zsolt, Magyar Zsolt, Buk Tibor, 
Pervanov Ádám, Pesztránszki 
Rita és párja, Csekő István, Po-
lyák Mihály, Kiss Károly, Dr. Szi-
tás László, Takács József, Parola 
Mihály, Erdős Csaba, Erdős Zsolt, 
Darvasi Sándor, Valach Ede, Vala-
ch Piroska, Barna Sándor, Furka 
Lajos, Földesi Ferenc, Papp Sán-
dor, Bereczki Árpád, Tagai Attila, 
Varjú Árpád, Pap Róbert, Berecz-
ki András, Szitás Dániel, T. Nagy 
Imre, Lovász Lajos, Ifj. Takács 
Gyula, Faragó Zsigmond, Nyúzó 
István, Séllei Róbert, Magyar An-
tal, Bogya Sándor, Vasvári László, 
Ernyes Lajos, Tóth Csaba, Purgel 
Lajos, Szalai Antal, Feke Tibor, 
Nagy Gábor (Kék Teve).

Dévaványai SE felnőtt jelenlegi állása a táblázaton:
 M GY D V

  1. Füzesgyarmat SK 9 8 0 1 (39-11)  24 pont

  2. Kondorosi TE 9 8 0 1 (30-12) 24 pont

10. Dévaványai SE  9 2 1 6 (10-29) 7 pont

Dévaványai SE U19 jelenlegi állása a táblázaton:
 M GY D V

  1. Csanádapácai EFC 8 7 0 1 (32-8)  21 pont

  2. Békéscsabai Jamina SE 8 7 0 0 (29-5) 21 pont

10. Dévaványai SE  7 1 1 5 (15-25) 4 pont

Dévaványai SE U16 jelenlegi állása a táblázaton:
 M GY D V

  1. Berényi Gyermek FC „A” 7 7 0 0 (64-14)  21 pont

  2. Dévaványai SE 7 4 2 1 (24-12) 14 pont

  3. Vésztői SE  6 4 0 2 (31-13) 12 pont
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Faragó Adrienn és Csikós László lánya Noémi.

Születések:

• Újszülött •
2016. szeptember 

6-án  született

Czvitkó Dávid és 
Benke Dóra fia,

Benett.

Gratulálunk!

P-15 POSTAGALAMB SPORT KLUB DÍJÁTADÓ

2016. október 15-én került sor a klub versenyzőinek 
éves összesített eredményeinek díjazására.

 
 Összesített eredmények, fő programcsoport: 

1. Kiss Bence
2. Kovács Attila
3. Makrai Zoltán
 

Fiatal galambok bajnoksága: 
1. Kiss Bence
2. Kiss Bence
3. Szitás Csaba

A legjobb éves eredmény alapján átadásra került a
PAP ÁDÁM emlékkupa, büszke tulajdonosa: Kiss Bence.

  
Szitás Csaba, clubvezető

Szent Gellért Katolikus Iskola Gimnáziuma,
Gyomaendrőd

(korábban Kner Imre Gimnázium)

A 2017/2018-as tanévben
induló osztályaink:

- emelt óraszámú idegen nyelvi osztály
(német/ angol)

- általános tantervű gimnáziumi osztály
  (belügyi rendészeti ismeretek / utazás és turizmus)

- sportosztály ÚJ!!

................................................

weboldalunk: www.szentgellert.hu

Telefon: 66/386-046

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

Nyílt nap:

2016. november 23. szerda 8.50-től

Látogass(on) el hozzánk a délelőttre!
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Halálesetek:

Szatmári Károly 1936.
Tapodi Antalné Salánki Emília 1935.

Schwarcz Bertalan 1923.

Köszönetnyilvánítás
„Küzdöttél, de már lehet, csend ölel át
és szeretet.
Csak az hal meg kit felednek, örökké él kit 
igazán szeretnek.”

(Kosztolányi Dezső)

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik Szatmári Károly temetésén megjelentek, virággal, ko-
szorúval részvétüket kifejezték, fájdalmunkban együttérzéssel 
osztoztak.

A gyászoló család

•••••••••••••••••
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak 

és ismerősöknek, akik Tapodi Antalné Salánki Emília te-
metésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

•••••••••••••••••
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drá-

ga szerettünk Schwarcz Bertalan temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

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. november 18. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Megemlékezés

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Borsós Ferenc halálának 2. évfordulójára.
Felesége, lánya, fi a, menye, unokája Lali.

Megemlékezés

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Gyuricza Istvánra, halálának 10. évfordulóján.

A gyászoló család

Nincs annyi könny, mely méltán elsirat
És sebeinkre írt ad és vigaszt.
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

„Elmentél tőlünk egy végtelen hosszú útra,

ahonnan csak visszanézni lehet, de visszajönni soha,

de ha mégis lenne egy útirány, ami hazavezet,

ugye visszajönnél hozzánk, visszahozna a szeretet.”

Megemlékezés
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
S akit szerettünk, azt soha nem feledjük el.”

Szeretettel emlékezünk Takács Imréné Patkós Eszter
halálának 15. évfordulóján.

A család

•

§
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

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-
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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. november 28., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak az november 28-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: December 9.
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!

- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés
- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő

Megkezdtem német használt 
bútorok internetes értékesítését. 

Elérhetősége:

ONLINE BUTORKERESKEDÉS 
facebook.com oldalon 
megtekinthető.

Telefon: 06-30/299-7255

          Dr. Zsíros István állatorvos
    Eboltás • mikrochipes  

                           megjelölés • gyógyítás

       06/30-391-46-05

OKJ-S KÉPESÍTÉSSEL GÁZKÉSZÜLÉKEK
KARBANTARTÁSÁT, JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM. 

TELEFON: 06-66/484-190, HAJDU IMRE

Családi ház eladó! Dévaványa, Deák F. utca 4. sz.
Azonnal beköltözhető.

3 szoba öszkomfortos, nagy nappali gázfűtés+vegyestüzelés, 150m2 
gazdasági épület. Az udvar végén traktorral meglehet fordulni.

Irányár: 8 000 000 Ft.
Érd.: du. 17-20 óra között T.: 06/30-272-1579.






