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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2017. június 13. napján rendkívüli ülést 

tartott.
Első napirendi pontként döntöttek arról, hogy a Szociális és Gyer-

mekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségével konzor-
ciumi partnerségi megállapodás megkötését szorgalmazza az EFOP-
2.2.5-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra 
való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című 
pályázat benyújtása érdekében.

Második napirendi pontban pályázat benyújtása mellett döntöttek 
az „Esély Otthon” elnevezésű pályázati felhívásra.  

Harmadik napirendben döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak 
be a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fej-
lesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra.

Negyedik napirendi pontban elutasították a Nemzeti Gyermek és 
Koraszülött Mentő Alapítvány anyagi támogatásra vonatkozó kérel-
mét az önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetére való hivatkozás-
sal, habár a megfogalmazott céllal egyetért a testület.

Ötödik napirendként hogy az Egytengelyes pótkocsi beszerzésére 
az Agro-Gps Kft. bruttó 1.244.600,- Ft  összegű ajánlatát hirdették 
ki nyertesnek.

Hatodik napirendi pontban elfogadták a Dévaványai Általános 
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását.

Hetedik napirendben módosították a 163/2017.(V.25.) Dv. Kt. 
határozatot, amely szerint a Körös- Berettyói Vízgazdálkodási 
Társulat a kártérítési összeget és ügyvédi költséget, mindösszesen 
22.630.734,- Ft-ot 2017. augusztus 31-ig megfi zessen.

Nyolcadik napirendi pontként úgy döntöttek, hogy Feke Tibor ré-
szére bérbe adják a Dévaványa, Kisújszállási út 01634/12 hrsz. alatti 
volt téglagyári telephelyen 10 m x 10 m nagyságú területet, 100,- Ft/
m2/hó+Áfa egységárral.

A képviselő-testület 2017. június 21. napján ismételten rend-
kívüli ülést tartott.

Első napirendi pontban döntöttek arról, hogy Dévaványa 2017. 
december 31-ei hatállyal kiválik a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulásból, továbbá arról, hogy 2018. január 1-jétől kezdődően a 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
mény által Dévaványa település részére biztosított személyes gon-
doskodást nyújtó szociális-, és gyermekjóléti feladatait Dévaványa 
Város Önkormányzata önállóan kívánja ellátni.

Második napirendiként úgy döntöttek, hogy a „Külterületi úthá-
lózat fejlesztése Dévaványán” címmel benyújtott pályázatot fenn-
tartják, mely pályázat nyertessége esetén az érintett Dévaványa 
0516/5 hrsz. alatt lévő magántulajdonú ingatlant, valamint a Déva-
ványa 0516/2 hrsz. alatt lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal 
kapcsolatos adás-vételi, illetve telekrendezési eljárásokat az önkor-
mányzat megkezdi.

Harmadik napirendben elfogadták az Idősek Otthona Lakóiért 
Közalapítvány módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát.

Negyedik napirendi pontként döntöttek arról, hogy csatlakoznak 
a 2017. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai 
Mobilitási Hét kampányhoz és 2017. szeptember 22-én Európai Au-
tómentes Napot szerveznek.

Ötödik napirendi pontban jóváhagyták a Dévaványai Általános 
Művelődési Központ magasabb vezető pályázati felhívását.

Hatodik napirendben elutasították a Ványai Ambrus Általános 
Iskola a fonyódligeti Erzsébet Élménytáborba a gyermekek el-, il-
letve hazaszállítására vonatkozó kérelmét, mivel a személyszállító 
kisbusz arra az időszakra le van foglalva.

A képviselő-testület 2017. június 29. napján megtartotta soron 
következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentések elfogadását 
követően első napirendként került megtárgyalásra és elfogadásra a 
Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatója a dévaványai középisko-
lai oktatás helyzetéről.

Második napirendi pontban elfogadták a Ványai Ambrus Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tájékoztatóját 
az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről.

Harmadik napirendként megtárgyalták és egyhangúlag elfogad-
ták a DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámo-
lóját az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról.

Negyedik napirendben tárgyalták és fogadták el a DÁMK La-
dányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének 
beszámolóját a könyvtár szakmai tevékenységéről.

Ötödik napirendi pontként elfogadták a DÁMK Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolóját a 
szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tár-
gyi feltételeiről.

Hatodik napirendi pontban módosították az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendeletét.

Hetedik napirendként elfogadták az önkormányzat gazdálkodásá-
nak 2017. május 31-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

Nyolcadik napirendi pontként helyt adtak a Gyulai Szakképzési 
Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma kérelmé-
nek, melynek értelmében a 2017/2018. oktatási évben a Seres István 
Sporttelep ingatlanban lévő öltöző helyiséget, sportpályát, és műfü-
ves pályát részükre bérbe adják.

Kilencedik napirendben módosították a lakások és helyiségek bér-
letéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet.

Tizedik napirendi pontban megalkották a 2017. évi igazgatási 
szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletet.

Tizenegyedik napirendként megalkották a Házasságkötés enge-
délyezésének szabályairól, valamint az azokért fi zetendő térítési 
díjakról szóló önkormányzati rendeletet.

Tizenkettedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy 5 millió 
forint pótkeretet biztosítanak az otthonteremtés helyi támogatásá-
ra érkezett kérelmek teljesítéséhez.

Tizenharmadik napirendben pályázat benyújtása mellett döntöt-
tek, amely a Települési önkormányzatok rendkívüli támogatását 
célozza meg.

Tizennegyedik napirendként a „Mezőgazdasági bérmunkák 2017. 
évben” eredményeként az AGRICOLA Dévaványa Kft. bruttó
2. 990. 723,- Ft-os ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Tizenötödik napirendi pontban a „Halottak hűtésére alkalmas 
hűtő beszerzése” tárgyában indított beszerzési eljárás eredménye-
ként a Csicsi-Hűtő Kft. bruttó 1. 270. 000,- Ft-os ajánlatát hirdet-
ték ki nyertesnek.

Tizenhatodik napirendben megtárgyalták és elfogadták Déva-
ványa Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjá-
nak Felülvizsgálatát.

Zárt ülés keretében döntöttek a „Dévaványáért” elismerő cím-
ben részesülő személyről, továbbá otthonteremtési támogatás 
odaítéléséről 1 esetben, 500.000,- Ft összegben.

A képviselő-testület júliusban szünetet tart, legközelebbi ülését 
2017. augusztus 19. napján tartja, melynek keretében ünnepi meg-
emlékezésre és a „Dévaványáért” kitüntetés átadására kerül sor.



2017-ben is folytatódik
a csibeosztás

Az előző évek gyakorlatának megfelelően idén 
is csibeosztással szeretnénk segíteni a rászoru-
ló családokat. 2017-ben a program keretében az 
önkormányzat 451 ezer forint értékben 4825 db 
naposcsibét rendelt meg, valamint 413 ezer forint 
értékben indítótápot. A megvásárolt csibék 144 db 
igénylő között kerültek kiosztásra: első körben jú-
nius 21-én, majd a második kör július 7-én lesz. 
Az adományozott csibék száma az igénylő család 
nagyságától függ: az egy és kétszemélyes háztar-
tások 25-25 db-ot, az ennél nagyobb háztartások 
50-50 db csibét vihettek haza, melyhez 20 illet-
ve 40 kg tápot is adtunk. Reméljük, hogy ezzel 
sok család számára tudtunk hathatós segítséget
nyújtani.

 

Nyári Diákmunka 2017
Idén is „elstartolt” a nyári diákmunka az ön-

kormányzatnál. A tavalyi évhez képest a szabá-
lyozásban történtek változások. 2016-ban min-
den diákmunkást az önkormányzat vett fel és 
osztotta el intézményei között, így összesen 80 
diákot tudtunk alkalmazni. Idén már annak az 
intézménynek kellett felvennie a diákokat, aki 
konkrétan a foglalkoztatásukat is végzi, így je-
lentősen csökkent az önkormányzatnál dolgoz-
ni tudó diákok száma: július hónapban 11 fő,
augusztusban pedig 21 fő. Ezzel szemben viszont 
intézményünk, a DÁMK július 1-től 38 főt, július 
15-től további 3 főt, majd augusztus 1-től még 23 
fő foglalkoztatását tudja megoldani. Ezzel ösz-
szesen a Dévaványán foglalkoztatott diákok szá-
ma 96 fő, ami minden eddigi számnál magasabb.
A diákok két turnusban 3-4 hetet dolgozhatnak, 
elhelyezésük az önkormányzatnál és intézmé-
nyeinél történik, segítenek az adminisztrációs és 
informatikai feladatok ellátásában, gyermekne-
velési feladatokban, rendezvények megszervezé-
sében, lebonyolításában.  A programban azok a 
nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a 
program kezdő időpontjában – július 1-jén – már

betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor – au-
gusztus 31-én – pedig még nem múltak el 25 
évesek. 

 Óvodai-bölcsődei nevelés
A júniusi képviselő-testületi ülésen adtak szá-

mot évi munkájukról a dévaványai telephellyel 
működő oktatási-nevelési egységek, így az óvodai 
egység is. Örömömre szolgál, hogy az óvodába 
beíratott gyerekek száma a tavalyi évi mélypont-
hoz képest idén jóval nagyobb szám: míg 2016-
ban 176 gyermeket, addig idén 190 gyermeket
írattak be. 

Továbbra is nagy a várakozás a bölcsődei férő-
helyekre, mely 2017-ben is 100%-on működik,
26 gyermeket tudott fogadni. Reméljük ez a prob-
léma az új bölcsőde megépítésével megoldódhat, 
mely projektünk támogatási szerződése május
30-án lépett hatályba, így a múlt hónapban már 
el is kezdődhettek az egyeztetések, illetve a lebo-
nyolításban részt vállaló szervezetek kiválasztása. 

Az új bölcsőde a Hunyadi utcán, a Civilház és az 
Asztalos utca 11. szám alatti ingatlan között kiala-
kítandó új telken lesz. Az Asztalos utcai ingatlan 
adás-vétele – az eladók segítőkész hozzáállásá-
nak köszönhetően – már meg is történt, jelenleg 
a földhivatali eljárás végét és az átíratás lezárását 
várjuk, melyet követően megkezdődhet a telek-
alakítási eljárás. Az ingatlan bejárata előtt lévő 
csapadékvíz-elvezető árok az épület megépülését 
követően be lesz fedve, és rajta parkolók lesznek 
kialakítva. A bölcsődében három új csoportszoba 
kerül kialakításra, megfelelő kiszolgáló helyisé-
gekkel és alkalmas udvarral. A tervező csapat a 
munkának neki is állt, folyamatos konzultáció so-
rán a nevelőnők és ott dolgozók véleményeit és 
észrevételeit is beépítve szeretnénk az épület vég-
ső terveit elkészíttetni. A konkrét építési munká-
latok megkezdésére jövő tavasszal számíthatunk.

A DÁMK vezetői pozíciójára kiírt első körös 
pályázati eljárás eredménytelenül zárult, jelenleg 
folyik a második körös pályázati szakasz. 

Valánszki Róbert, polgármester
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pályázatot kiíró szerv megnevezése, 
székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete, 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1.

Pályázat célja: Dévaványa Város Ön-
kormányzat tulajdonát képező belterü-
leti ingatlanok értékesítése egyfordu-
lós pályázat útján.

Pályázat tárgya: a Dévaványa, Eöt-
vös József utcán lévő 4 db önkormány-
zati tulajdonú belterületi ingatlan érté-
kesítése.

Ajánlat benyújtásának határideje:
2017. július 18. 9 óra

Helye:  Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Műszaki irodája

Módja: személyesen vagy postai úton
Az ajánlati kötöttség időtartama: 
Az ajánlati kötöttség lejártának idő-
pontja az ajánlattételi határidő lejárta-
kor kezdődik és az eredményhirdetés-
től számított 60 napig tart.
Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő a pályázat benyúj-
tását 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 számlájá-
ra kell átutalnia az ajánlattételi hatá-
ridő lejártáig. Az ajánlati biztosíték a 
sikertelen pályázatot benyújtók részére 
az eredményhirdetést követő 8 napon 
belül visszautalásra kerül, míg a nyer-
tes esetében a szerződés aláírásával 
egyidőben a vételárba beszámításra kerül.

A pályázatra vonatkozó egyéb infor-
máció kérhető: Dévaványai Közös Ön-
kormányzati Hivatal Műszaki Irodájában
Bakosné Tóth Ágnes műszaki ügyintézőtől.

Részletes pályázati kiírás átvehető: 
ingyenesen dokumentáció formájában 
a Dévaványai Közös Önkormányza-
ti Hivatal Műszaki Irodájában 2017.
július 18. 9 óráig.

fsz. hrsz.: m2 ingatlan 
jellege cím, hely: kikiáltási ár

1. 2663/37 875 beépítetlen 
terület

Eötvös 
József utcai 

sorházak 
(60-68) után

324.000,- Ft+Áfa

2. 2663/38 891 beépítetlen 
terület

Eötvös 
József utcai 

sorházak 
(60-68) után

330.000,- Ft+Áfa

3. 2663/39 907 beépítetlen 
terület

Eötvös 
József utcai 

sorházak 
(60-68) után

336.000,- Ft+Áfa

4. 2663/40 943 beépítetlen 
terület

Eötvös 
József utcai 

sorházak 
(60-68) után

349.000,- Ft+Áfa

Az ingatlanok adatai:

Dévaványa Város Önkormányzata ingyenes csoportos uta-
zást szervez emlőszűrésre. A szűrővizsgálatra mindazon 45-
65 év közötti asszonyokat várjuk, akik a szűrőállomástól meg-
hívólevelet kaptak és bármilyen oknál fogva nincs módjuk 
egyénileg Békéscsabára utazni. Az önkormányzat megfelelő 
számú, legalább 12 fő, jelentkező esetén, időpont egyezte-
tést követően tud kisbuszt indítani a vizsgálatra. Jelentkezni 
a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában 
(önkormányzat 1. sz. iroda) vagy a következő telefonszámon 
lehet: 06 66/483 100/129 mellék. Facebookon is fel tudják 
venni velünk a kapcsolatot üzenetben.

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

FELHÍVÁS INGYENES EMLŐSZŰRÉSRE!
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 esetén 
maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelent-
kezéseket folyamatosan fogadjuk!

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

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, lak-
címkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi szű-
rővizsgálati 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 Közala-

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

TÜDŐSZŰRÉS



Szakmai előadások
a vállalkozásokért

A tavalyi siker okán idén is szakmai esemény-
re invitálta a járásban működő vállalkozásokat a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal.

A téma ismételten a fogyasztóvédelem és az 
élelmiszer-biztonság volt, a munkavédelemmel

kiegészülve. A június 14-én megtartott rendezvényt
dr. Pacsika György hivatalvezető nyitotta meg, 
ezt követően dr. Csarnai Judit a Békés Megyei 
Kormányhivatal igazgatója köszöntötte a meg-
jelenteket, aki kihangsúlyozta a kormányhivatal 
ügyfélbarát szerepét, valamint az ügyek gyors és 
szakszerű elintézése érdekében kialakított szol-
gáltató közigazgatás fontosságát. Sebestyénné dr. 
Kruchió Ilona fogyasztóvédelmi szakügyintéző 
előadásában az árfeltüntetés és árfelszámítás leg-
fontosabb kérdéseit ismertette a résztvevőkkel, 
valamint utalt a prevenció fontosságára, amellyel 
számos – vállalkozókat érintő – kellemetlenség el-
kerülhető.

Ezt követően Teller Zsuzsa élelmiszerbiztonsági 
felügyelő többek között a nyári ételkiszállítás gya-
korlatáról beszélt, ráirányítva a fi gyelmet a min-
denképp betartandó biztonsági követelményekre. 
Végül Galla Tibor, a Békéscsabai Járási Hivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztályának veze-
tője prezentációjával a munkavédelmi ellenőrzé-
sekre való hatékony felkészüléshez nyújtott jelen-
tős segítséget. 

Konzultáció és együttműködés

Fórumra hívta a közfoglalkoztatásban résztvevő 
önkormányzatokat, intézményeket és civil szerve-
zeteket a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztálya. A rendezvényt 2017. június 22-én 
tartották a Hivatal Dísztermében. A megjelenteket 
Tímárné Buza Ilona, a Foglalkoztatási Osztály ve-
zetője köszöntötte. A közfoglalkoztatás aktuális 
kérdésein kívül a jövőbeli változásokról is tartott 
előadást Medovarszky Pál, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoz-
tatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályának 
vezetője. 

Az előadást követően konzultáció keretében esett 
szó a pénzügyi elszámolásokról, a programelemek 
közötti átjárhatóságról és a jövő évi közfoglalkoz-
tatási programok tervezéséről. Kiemelt téma volt a 
„közfoglalkoztatásból a versenyszférába” közpon-
ti munkaerő-piaci program illetve szó esett a 25 év 
alatti fi atalok foglalkoztatási és képzési lehetősé-
geiről. A résztvevők kötetlen formában beszélget-
hettek, az esemény végeztével hasznosnak ítélték 
a találkozót.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Július hónap kiemelkedő szerepet tölt 

be egyházközségünk életében, ugyanis 
július 22-én van az egyházközség bú-
csúünnepe. Mivel templomunk Szent 
Anna tiszteletére lett felszentelve, a Szent 
Anna ünnepéhez közel eső szombaton 
tartjuk a búcsút. Apokrif iratok alapján 
tudjuk, hogy Szent Anna, a Boldogságos 
Szűz Mária édesanyja volt. Neve azt jelen-
ti: kegyelemmel áldott. Szent Anna ünnepe 
a 13–14. században terjedt el Európában, 
annak az érdeklődésnek következménye-
ként, amellyel Krisztus emberi természete 
és emberi valósága felé fordultak a hívők. 
Érthető, hogy az Üdvözítő nagyszülei irán-
ti tisztelet is felélénkült. A búcsú kapcsán 
elgondolkodhatunk mi is azon, hogy mit 

jelent kegyelemmel áldottnak lenni és azon, hogy emberségünk 
kibontakoztatása miben áll. Azt gondoljuk, hogy akkor leszünk 
kegyelemmel áldottak, hogyha hatalommal rendelkezünk. Hatal-
munk szempontjából hasznosnak gondoljuk, a megfélemlítést, 
amit különbözőképpen teszünk: hangosan veszekszünk, esetleg 
fi zikailag is bántalmazzuk egymást, zsaroljuk a másik embert. 
Érdemes feltennünk a kérdést, hogy ezekkel a módszerekkel iga-
zi változást el tudunk-e érni vagy még inkább növeljük a bajt. 
Tudhatjuk, hogy amikor valakinek a megfélemlítéséhez folya-
modunk, akkor azt azért tesszük, mert mi magunk is félelemben 
élünk. Félünk attól, hogy elveszítjük az irányítást, félünk, hogy 
a másik át fog verni bennünket, kihasznál és nem néz embernek 
bennünket. E logika alapján egész életünk félelemben fog tel-
ni. Jézus nem akarja, hogy így legyen, hanem a félelem helyett 
arra bátorít, hogy merjünk egységbe lenni Istennel, mert akkor 
tudunk igazi önmagunk is lenni. Egységben lenni Istennel, ön-
magunkkal, annak a feltétele, hogy másokkal is egységben tud-
junk lenni. Ez pedig kizárja a félelmet, mert a félelem megoszt, 
az egység pedig egyesít. A félelem szomorúságot kelt, az igazi 
egység örömet ad. Az öröm következtében növekszik a cselekvő-
képességünk és így már nem a megfélemlítéshez folyamodunk, 
hanem türelemmel és megértéssel hozzásegítjük a másik embert 
is, hogy igazi önmaga lehessen. A megfélemlített ember, nem tud 

eljutni igazi önmagához, ezért hibát hibára halmoz, az önmagá-
val egységben élő ember tud rugalmas, kreatív lenni. Kegyelem-
mel áldott az, aki embersége kibontakoztatását nem a hatalmától 
várja, hanem aki képes túllátni saját szükségletein és megérteni, 
hogy az emberi természet igazi mozgatórugója nem a másikkal 
szemben vívott harcban áll, hanem az együtt létben, az együtt 
fejlődésben és az együtt cselekvésben. Szent Anna járjon közben 
értünk, hogy kapcsolatainkban ne vágyak ütközzenek egymással, 
ne álmok harcoljanak, ne törekvések küzdjenek, hanem tudjon 
egy személy találkozni a másik személlyel.

Hirdetett szentmisék:

Július 16-ától a vasárnapi szentmisék 16.30 órától kezdődnek 
a templomban.

2017. július 20-án, csütörtökön, 17 órától a Ladányi Mihály 
könyvtár nagytermében előadást tart Hüse József atya. Az 
előadás témája: „A biblia és a tudomány”. A belépés ingye-
nes, mindenkit szeretettel várunk.

2017. július 22-én, szombaton lesz a dévaványai katoli-
kus egyházközség búcsúünnepe, szentmise a templomban,
10 órától.

Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési ok-
tatásra lehet jelentkezni.
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a plébánián.

Június hónap pénteki napjain, 16 órától a templomban, ájta-
tosságot tartunk, Jézus Szent Szívének tiszteletére.

Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.

Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.

Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként,
2017. január 1-jétől:    2.000 Ft - nyugdíjasoknak,
                                   2.500 Ft - keresettel rendelkezőknek.

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

Ft. Bilibok György
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ELSŐ ALKALOMMAL KERÜLTEK KÜLFÖLDÖN MENTETT TÚZOKCSIBÉK DÉVAVÁNYÁRA
Nemzetközi szinten is elismerik a Körös-Maros Nemzeti Park 

Igazgatóság sikeres túzokvédelmi tevékenységét. A napokban 
Ausztriából szállítottak két mentett tojásból keltetett túzokcsibét 
a dévaványai Túzokvédelmi Állomásra.

A Túzok LIFE-program ausztriai főkoordinátora, az Osztrák 
Túzokvédelmi Egyesület májusban kereste meg a KMNPI szak-
embereit azzal a kéréssel, hogy segítsenek két mentésből szárma-
zó túzoktojás keltetésében. Ausztriában sem a túzokkeltetésnek, 
sem a túzoknevelésnek nincs hagyománya, így nincsenek tapasz-
talataik sem e téren. A tojásokat Észak-Ausztriában, Westlichen 
Weinviertelben találták meg kaszálás közben. A tojó elpusztult, 
így a tojások magukra maradtak. 

A Túzokvédelmi Állomás szakemberei által megadott paramé-
terek alapján a csibék június 2-án illetve 3-án kibújtak a tojásból. 
A fi atal madarakat a hétvégén Ausztriából a dévaványai Túzok-
védelmi Állomásra szállították, ahol a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság szakemberei nevelik majd fel őket.

A dévaványai Túzokvédelmi Állomás Európában elsőként, 
1978-ban jött létre. Azóta csaknem 700 túzokot keltettek, nevel-
tek fel és repatriáltak az itteni szakemberek. Közép-Európában 
napjainkban is ez az egyetlen túzokvédelmi állomás. A kontinen-
sen belül csupán Németországban (Buckowban) és Spanyolor-
szágban működik hasonló intézmény, mindkettőt a dévaványai 

technológiára és tapasztalatokra alapozva hozták létre. Az em-
lített két országon kívül még Oroszországban, Saratovban van 
hagyománya a túzokkeltetésnek.

A dévaványai Túzokvédelmi Állomáson az Ausztriából érke-
zett túzokcsibék mellett jelenleg négy túzoktojás is van a keltető-
ben.  A kaszálások azonban csak június 15. után kezdődnek, így 
előfordulhat, hogy újabb tojások mentése is szükségessé válik.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

2017. június 17-én este A DÁMK Műve-
lődési Házban zajlott le a „Jönnek a rock 
vidrái!” elnevezésű rendezvény, melynek 
keretein belül Békés megyei rock-metal ze-
nekarok játszottak a VIDRA önkéntes járási 
mentőcsoport részére történő adománygyűj-
tés érdekében. Az összesen öt zenekar (név 
szerint: Mudfi eld, Clouds of Chaos, Nothing 
Exact, Feláldozhatók, Vida Rock band Roll) 
részvételével megvalósult, jó hangulatú es-
ten több mint 130-an vettek részt. A koncer-
tek teljes bevétele a mentőcsoport felsze-
relését és tevékenységének fi nanszírozását 
szolgálja. 

A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport a 
Gyomaendrődi Járás (azaz Csárdaszállás, 
Dévaványa, Ecsegfalva, Gyomaendrőd és 
Hunya települések) védelmére, valamint Bé-
kés megye megsegítésére alakult, civil ala-
pon szerveződő, speciális mentési erőkkel 
rendelkező mentőcsoport, aminek a tagjai 
önkéntesen, teljesen ingyen végzik a munká-
jukat, a saját eszközeikkel, felszereléseikkel, 
a szabadidejüket feláldozva tevékenykednek 
a járás lakosságáért.

Fotó+cikk: Ambruzs-Szabó József

DÉVAVÁNYÁN JÁRTAK A ROCK VIDRÁI 
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AMIKOR ÖSSZEFOG VÁROSUNK LAKOSSÁGA...
A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete örömmel 

tájékoztatja Dévaványa lakosságát, hogy az általunk 
megszervezésre került Jótékonysági Piknik bevétele: 
554.660 Ft.

Ez az összeg a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapít-
vány számláját gyarapítja.

Mivel az összeg átadása 2017. július 16-án ünnepé-
lyes keretek között történik majd, a Városnapok kere-
tein belül, ezért még nem zártuk le az adománygyűj-
tést. Végleges összegről és magáról a rendezvényről 
bővebben a következő lapszámban tájékoztatjuk a 
lakosságot!

Tisztelettel megköszönjük a rendezvény sikeréhez hoz-
zájáruló minden segítőszándékú GYERMEK és felnőtt 
munkáját, anyagi támogatását!
Hittünk az összefogás erejében, az emberek jóságában!

„AZ EMBEREK NAGYSÁGA NEM GAZDAG-
SÁGBAN VAGY A HATALOMBAN REJLIK, HA-
NEM JELLEMBEN ÉS A JÓSÁGBAN!”

/Anne Frank/

KÖSZÖNETTEL:
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE
Egyesületünk is csatlakozott a Dévaványai 

Nagycsaládosok Egyesülete által meghirde-
tett jótékonysági gyűjtő akcióhoz. Június 24-
én 10 órától sütöttük a szilvalekváros kifl it és 
a cirokszárra tekert kürtös kalácsot, hogy a 
bevétellel hozzájáruljunk egy a megyénkben 
működő koraszülött mentő vásárlásához.  Az 
eredmény felülmulta várakozásunkat. Kevés híján
60 000 Ft-tal gazdagítottuk azt az összeget, ami 
ezen a délutánon  civil szervezetek, valamint a 
célt támogató lakosság, intézmények összefogá-
sából összegyűlt. 

• • • • •
Egyesületünk június 25-én kastélylátogató ki-

ránduláson vett részt a múzeumbarátok körével 
közösen. Először a szabadkígyósi Wenckheim 
kastélyt csodáltuk meg, sétáltunk gyönyörű par-
kjában. Innét Lőkösházára indultunk a felújított 
Bréda kastélyhoz. A gyönyörűen felújított kastély 
és környéke, a kastély falain belül a kiállítások 
szolgáltak érdekes látnivalóként. Mire mindent 

megnéztünk, megvacsoráztunk, már csak az alko-
nyatot kellett megvárnunk, hogy egy csodálatos 
háromnegyed órás 3 D-s fényjátéknak lehessünk 
nézői.  

Varga Istvánné
HANE
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Dr. Almási Kitti: Elengedés, 
újrakezdés című előadása Békés-
csabán, a Csabagyöngye Kultu-
rális Központban 2017.09.19-én
19 órától. 

Jegyár: 2400.- Ft.

Jelentkezni a művelődési ház 
irodájában személyesen, vagy a 
06-66-483-051-es telefonszámon 
lehet. 

Prof. Dr. Bagdy Emőke 
előadása Békéscsabán, a Csa-
bagyöngye Kulturális Központ-
ban 2017.09.15-én 18 órától.
Jegyár: 2700.- Ft.

Jelentkezni a művelődési ház 
irodájában személyesen, vagy a 
06-66-483-051-es telefonszámon 
lehet.

 Tóth Auguszta színmű-
vész önálló estjét nézhették 
meg az érdeklődők június 
9-én este. Az est bevéte-
lét jótékony célra ajánlotta 
fel a művésznő a Ványai 
Ambrus Általános Iskola 
Diákjainak Jövőjéért Ala-
pítványt támogatva.

A két órás előadás során 
ismertük meg Mezei Mária 
életét a művésznő tolmá-
csolásában.

Magával ragadó előadása során Auguszta hitelesen, szen-
vedélyesen  idézte egykori színészlegenda életének fonto-
sabb állomásait. Az előadás során elhangzott dalokat Szi-
lassy Nelli kísérte zongorán.

Tóth Auguszta adott nekünk valamit - ragyogó előadást-, 
s  mindenki  más-más  érzéseket vitt haza szívében.

Köszönjük a művésznőnek a katartikus élményt, mellyel 
megajándékozott minket!

 Köszönet a támogatóinknak, akik részesei voltak e szín-
padi csodának, felajánlásukkal alapítványunk vagyonát 
gyarapították. Köszönjük a Dévaványai Vadásztársaság, a 
Frézia Virágüzlet, Kónya István és a Váradi Bt. segítségét.
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ELŐADÁSOK

HOZTAM VALAMIT A HEGYEKBŐL-MEZEI MÁRIA
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A Közösségek Hete rendezvénysorozat az idén indult út-
jára, hogy összefogja a közösségi tereket létrehozó intéz-
ményeket, szervezeteket és felhívja a fi gyelmet ezek tevé-
kenységeire, mindezzel lehetőséget biztosítva a szabadidő 
értékes eltöltésére. A Közösségek Hetén 2 rendezvényt 
bonyolítottunk le, a ,,Mozgó Mozit” és az ,,Egészségnap 
másképp” programokat, amelyeket nagy érdeklődéssel fo-
gadott a lakosság.

Május 11-én, csütörtökön megérkezett intézményünkbe 
a „Mozgó Mozi”, mely garantálta az egész napos szórako-
zást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 3D-s fi lmek megte-
kintésére is volt lehetőség. 400 fő vett részt a nap folyamán 
a fi lmvetítésen. Köszönjük szépen minden kedves érdeklő-
dőnek a részvételt. A nagy sikerre való tekintettel tervez-
zük a folytatást.

„Egy délután az egészségért” szlogennel rendhagyó 
egészségnapot szerveztünk május 13-án, szombaton 14 
és 18 óra között. Színes, érdekes és változatos programok 
várták a kedves érdeklődőket a délután folyamán.

14 órától Bergerné Wilk Halina tartott izgalmas előadást 
„Ősi gyógymódok” címmel. Hasznos tippeket, praktikákat 
ismerhettek meg a résztvevők őseink örökségéből, melyek 
napjainkban is rendkívül hatékonyak.

15 órától kóstolóval egybekötött interaktív előadást tar-
tott Éles Vilmosné „Táplálkozzunk színesen” címmel.

16:30-tól egy különös és varázslatos hangfürdőn vehet-
tek részt a kedves vendégek, melyet szintén Bergerné Wilk 
Halina tartott, mely egyfajta csoportos hangtál terápia volt 
a harmónia elérése céljából.

A fáradt lábakat Bolgár Rita Eszter frissítette fel
talpmasszázsával. Vérnyomás- és testzsír mérésen 
is részt lehetett venni Boda Kati közreműködésével.

Gyányi Évi hennafestési, Gyányiné Wagner Judit pedig 
agyagozási lehetőséget biztosított a résztvevőknek.

„Zsuvega konyhájában” egészséges ételek vásárlására 
volt lehetőség Stranszkiné Zsuzsi közreműködésével.

Köszönjük mindenkinek a részvételt. Bízunk benne, 
hogy sikerült felhívni a fi gyelmet az egészséges életmód 
fontosságára.

„Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a 
legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat.”

– Buddha 
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI



Dévaványai Hírlap - 12. oldal

EMLÉK ÉV
DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK 105.

ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA

Múzeumunk levéltára igen sokszínű 
anyagot tartalmaz. Nem csak Tanár Úr 
levelezését, a régi könyveket és folyó-
iratokat, hanem a Történeti Dokumen-
tumtárat is. Nevezzük most így, hiszen 
hiába folyik immár 2,5 éve az aktív 
rendezés, de még mindig csak az ele-
jén tartunk. Számtalan dobozban la-
puló régi papírok ezek, melyek közös 
jellemvonása, hogy 1684 és az 1970-
es évek között íródtak, közigazgatási, 
önkormányzati, gazdasági, egyházi 
szervezetek és magánszemélyek iratai. 
Egyszerűen megfogalmazva: olyasmi, 
ami csak megyei levéltárakban talál-
ható. A csupa szépséges kincs közül 
nagyon nehéz kiválasztani, melyiket 
mutassuk be, hiszen itt több ezer elem-
ről beszélünk, és mind rengeteg érde-
kes és értékes információval szolgál. 
Elsőnek egy olyanra esett a választás, 
amely nem csak szépen kidolgozott, 
hanem még tanulni is lehet belőle. Ez 
pedig Nemes Farkas Péternek a kun-
szentmártoni takácscéhnél eltöltött se-
gédidejét igazoló levél.

Mindannyian sokat tanultunk a 
középkori iparszervezet jellegzetes 
formájáról, a céhről. Ezek az érdek-
védelmi szervezetek egy-egy szakma 
képviselőit azért tömörítették, hogy a 
mesterséget védjék a konkurencia és a 
hozzá nem értő kontárok ellen. Saját 
szabályzattal, vezetéssel, jelképekkel 
rendelkeztek, és tanították azokat a 
fi atalokat is, akik az adott kézműves 
mesterséget választották hivatásuknak.

Amíg az inasból mester lett, sok év-
nek kellett eltelnie. Először is a döntés 
született meg valamelyik szakma mel-
lett. Ezután a szülő vagy a hozzátar-
tozó keresett egy neves mestert, majd 
megállapodtak a taníttatásért járó fi -
zetségben. Miután igazolták, hogy a 
jelölt törvényes házasságból szárma-
zik, és a 2-3 hét próbaidő is eltelt, lefi -
zették a taníttatás költségét, a nyitott 

céhláda előtt befogadta a mester és 
az egész céh a fi atalt, legtöbbször 10-
12 éves fi út. Több helyen alapfeltétel 
volt, hogy írni, olvasni és számolni is 
tudjon, és a céh belső szabályzata azt 
is megszabta, az inast hogyan lehet 
felvenni, hogy mi a feladata és napi-
rendje.

Az inasévek általában 3-6 évig tar-
tottak, az elsőkben kisinasnak számí-
tott, aki gyakran 12-14 órát dolgozott. 
Aludni a legényszálláson lehetett, ami 
a műhely területén, de más épületrész-
ben helyezkedett el, és nem mindig 
volt összkomfortos. Fizetséget termé-
szetesen nem kapott, és a szerződése 
alapján kezes vállalt érte felelősséget, 
hogy tanulóévei alatt nem szökik meg. 
Szerződése szerint ellátás, betegápolás 
járt még neki, és el kellett tűrnie nem 
csak a kemény fi zikai munkát, de azt 
is, ha a céhmester csúnyán megszidja.

Miután az inasévek leteltek, kitanul-
ta a szakma alapfogásait a fi atalember 
- bár gyakran a házimunkából is kivet-
te a részét, és rendszeres templomba 
járónak is kellett lennie -, felszabadult. 
Ezt igazoló felszabadító levelet kapott 
a mestertől, egy írásos igazolást addi-
gi tudásáról, illetve a céhkönyvben is 
adminisztrálták a tényt. Ünnepélyes 
formában, az egész céh előtt az inas-
ból legény lett. Sok mókára adott ez 
lehetőséget, hiszen gyakran kérdések-
re kellett verses feleletet adni, és ha 
valaki rosszul válaszolt, pénzben vagy 
italban fi zette le a „büntetést”. A szer-
tartás végén zöld ágakból font legény-
koszorút tettek a fejére.

A legénynek ezután más céheknél 
kellett jelentkeznie, vándorútra indul-
nia mintegy 2-5 éven át, nem csak sa-
ját hazájában, de külföldön is. Minden 
szakmának és céhnek megvolt a saját 
bejáratott útvonala, és azon haladva az 
illető új technológiákkal, emberekkel, 
nyelvekkel ismerkedett meg. Rendel-

keznie kellett ún. vándorkönyvvel, 
amely útlevélként is szolgált. A céh-
mester ebbe jegyezte be, kinél, hol és 
mennyi időt töltött a szakma mélyebb 
ismereteit elsajátítva. Így teltek a se-
gédévek, mely alatt kevés fi zetést is 
kapott, és erkölcsös, keresztény ma-
gaviseletet kellett tanúsítania. Ezekről 
úgyszintén kapott igazolólevelet.

Ilyen az itt bemutatott dokumen-
tum is, amely már önmagában szemet 
gyönyörködtető látvány. A Kunszent-
miklós városában működött takácscéh 
adta ki, mely nem csak igazolást adott 
a sikeres tanulóidőszakról (45 hét), de 
egyfajta formanyomtatvány jelleggel 
bizonyos részeit ki is kellett tölteni, 
pl. hány éves, milyen magas, milyen 
színű a haja az illetőnek. Olvasható a 
céh elöljáróságának névsora, hitelesí-
tő vörös viaszpecsétje erősen sérült. 
Ugyanilyen, a dömsödi takácscéh által 
kiadott igazolólevél is megtalálható 
levéltárunkban, ugyancsak az ő nevé-
re kiállítva, ahol 1 év és 9 hónap van 
megadva tanulóidejének, tehát éppen 
2 évig volt segéd. Külföldi tanulóé-
vekről nem tudunk. Nemes Farkas Pé-
ter takácssegéd készen állt arra, hogy 
maga is mester legyen.

Miután minden igazolást megkapott 
az illető, visszatért arra a településre, 
ahonnan indult. Itt szállást szerzett, 
majd nekilátott a mesterremek elké-
szítésének. Erre általában a „meste-
resztendő” szolgált, amely során a 
legdrágább alapanyagokból, teljesen 
egyedül, saját költségén kellett a leg-
apróbb részletekig szabályozott reme-
ket elkészítenie. Ez igen drága dolog 
volt. Ha az arra kirendelt „műlátó mes-
terek” megfelelőnek ítélték a remeket, 
az még csak azt jelentette, hogy az il-
lető ezt a vizsgát sikeresen teljesítette, 
s ezt igazolandó kapott egy mesterle-
velet, amellyel adott szakma céhje fel-
vette mesterei soraiba. Ezután persze 

A hónap dokumentuma - Július
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még mindig nem alapíthatott azonnal 
önálló műhelyt, sőt a céhbe állás díját 
is le kellett fi zetnie, a céh összes mes-
terét megvendégelnie, megnősülni, sa-
ját műhelyt szerezni. Hogy elkészült-e 
Nemes Farkas Péter mesterremeke, s 
hogy volt-e műhelye, nem tudni.

Az imént bemutatott igazolólevél 
ugyan nem világít rá az egykori ta-
kácssegéd további sorsára, de bemu-
tatja, milyen volt nem csak egy ember 
életének nagyon fontos szakasza. De 
az ilyen tárgyak közelebb is hozzák 
az iskolában tanult, sokszor nehezen 

megérthető fogalmakat. Általuk sok-
kal elevenebbnek látjuk a múltat. Hála 
Nemes Farkas Péternek, és dr. Berecz-
ki Imrének…

Szalay Ágnes
történész

A MÚZEUMALAPÍTÓRA ÉS NÁCSA JÁNOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓRA EMLÉKEZTÜNK

A Bereczki emlékév alkalmából tervezett előadássorozatunk 
második alkalmára június 21-én került sor. Berecki Imre mun-
kásságát, a békéscsabai Munkácsy Mihály múzeumban lévő 
gyűjtéseit ismertette Ando György múzeum igazgató. Nekünk 
ványaiaknak is sok újdonsággal szolgált érdekes előadása.
A rendezvény második részében a Hagyományörző Nők Egyesü-
letével közösen Nácsa Jánosra emlékeztünk.

Egyesületünk idén is megemlékezett Nácsa Jánosról
a népművészet mesteréről

 Jani bácsinak bemutattuk már a citerakészítő és citerás tevé-
kenységét, tavaly vőfélyi munkássága kapott központi szerepet. Az 
idei évben úgy gondoltuk, önkéntes tűzoltós tevékenységét mutat-
juk be, ami kicsit prózaibb az előbbieknél, de Dévaványa életében 
mindig is fontos szerepe volt. Ez a hivatás, az önkéntes tűzoltós 
tevékenység, évtizedekig összefonódott Jani bácsi nevével.

 Fia Nácsa László segítségével gyűjtöttük össze az emlékeket, a 
relikviákat és egy fotókiállítás keretében betekintést nyerhettünk 
ennek az önkéntes munkának a fontosságában, közösségépítő sze-
repében. A kiállítást Ando György nyitotta meg. Az emlékezés jó 
hangulatát fokozta, hogy Tóth István harmonika kíséretével meg-
hallgathattuk az  ismerős katonadalra, de  Jani bácsi által írt szö-
veggel az akkori Tűzoltó dalt és Tűzoltó indulót. 

A hangulatos műsor után egyesületünk ványai pereccel és szil-
valekváros papuccsal vendégelte meg a jelenlévőket. 

A kiállítás megtekinthető a múzeumban, szeretnénk, ha mi-
nél többen megnéznék. Sok régi ismerős arc felfedezhető a fo-
tókon, pl az akkori diáktűzoltók fotóján, akik ma már talán 
nagymamák és nagypapák. A fotók mellett oklevelek, díjazások 
bizonyítják hogy településünkön ez az önkéntes tevékenység mi-
lyen fontos szerepet töltött be.

Varga Istvánné, HANE
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ÉLESDI KISISKOLÁSOK KALANDOS HETE DÉVAVÁNYÁN

Élménydús, kalandokkal teli, érde-
kes programokkal fűszerezett hetet 
töltöttek életük ELSŐ TÁBORÁBAN 
az élesdi Constantin Şerban Elméleti 
Líceum előkészítő- első osztályos ta-
nulói. 

A település látványosságai, mind-
azon kedves, jólelkű, segítőkész 
emberek, akikkel a múzeumban, az 
ebédlőben, a Civilházban, a fürdőben, 
a Vadászházban, a Túzokrezervátum-
ban, vagy éppen a boltokban, a fagyi-
zóban, a Kék Tevében, a játszótéren 
találkoztunk mély nyomokat, kedves 
emlékeket hagytak a kicsikben. Eze-
ket hálás szívvel köszönjük.

A Bihar megyei iskola, közel 15 éve 
ápol baráti, kollegiális kapcsolatot 
Dévaványa néhány intézményével: 
gyermektáborok, munkalátogatások, 
a Lugosi Mihály szépolvasóverseny, 
kirándulások alkalmával barátságok 
születtek egyesületek, gyermekek és 
pedagógusok között. Erre volt kitű-
nő példa a június 25- én kezdődő tá-
bor, ahova hét kisdiák jelentkezett. 
A tábor fő foglalkozásait a DÁMK
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjte-
mény két lelkes munkatársa: Sándor 
Tünde és Hajdu Ildikó Tünde szervez-
te, akiknek ez úton köszönjük meg a 
hét megszervezését, türelmüket, fárad-
ságos munkájukat, törődésüket, a sok 
jó szót és biztatást. Nekik, Váradi And-
rásné, Ilonka néninek és Tóbiás Gá-
borné, Tündike néninek köszönhetően 
ismerhették meg a gyermekek a hely 
nevezetességeit és szülötteit, „kincse-

ket” kézműveskedhettek, játszhattak, 
aktívan pihenhettek. Szűcs Ferencné, 
Ilonka néni interaktív foglalkozásán 
az egészséges életmód, az érzékszer-
vek és a csoporterősítő játékok kapták 
a főszerepet. A Sterbetz István Túzok-
védelmi Látogatóközpontba szerve-
zett lovaskocsis, tartalmas kirándulás 
elbűvölte a Partiumból érkezett di-
ákokat, hiszen még senki sem látott 
túzokot, a délutáni fürdőzések, a vízi-
búvárkodások, a játszótéri esték pedig 
megkoronázták napjainkat.

Július 1-jén szomorú szívvel, de a 
„Tancsi, ugye jövőre is elhozol ide 
bennünket!” kéréssel indult haza a 
kis csapat. Köszönjük mindenkinek, 
aki áldozatot hozott „szabad idejéből 
és a családi kasszából” azért, hogy 
A GYERMEKEK LEGYENEK AZ 

IGAZI GYŐZTESEK: (a fentebb 
említett személyeken kívül) Nagy-
családosok Dévaványai Egyesülete, 
TÉDE,  Dévaványai Múzeumbarátok 
Köre, Szügyi Dániel Református Ál-
talános Iskola, Dévaványai Vadász-
társaság, HANE, Séllei Anna, Erdős 
Andrea, Hajdú Judit, Csatári Terézia, 
Séllei Sándorné, Korda István, Hajas 
Mátyás, Janó Istvánné és a házigazda 
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény. Kedvességükért, önzet-
lenségükért „legyen előttük mindig 
út, fújjon mindig hátuk mögül a szél, 
az eső puhán essen földjeikre, a nap 
melegen süsse arcukat, s amíg újra 
találkozunk, hordja őket tenyerén az 
Isten.”  

Ciavoiné Létai Andrea tanító
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Június utolsó hetében szerveztük meg az idei 
témahetünket „BIZTONSÁG” címmel.

A változatos foglalkozások során alsós ta-
nulóink megismerkedtek többek között a víz-
biztonsággal, a biztonságos játékkal, internet-
használattal, közlekedéssel.

Micskei Mihály iskolánk rendőre témahe-
tünkre bemutatót szervezett a rendőrség, tűz-
oltóság és mentőszolgálat közreműködésével.

Június 14-én testközelből ismerhették meg 
tanulóink a mentő-, tűzoltó- és rendőrautó fel-
szerelését. Minden kérdésükre választ kaptak a 
gyerekek a járműveken szolgálatot teljesítőktől.

Az elméletben szerzett tudást a gyakorlat-
ban is kamatoztathatták tanulóink, végigjárva 
a Lövei Sándor ecsegfalvi iskolarendőr által 
kialakított KRESZ pályát.

A nap végén egy baleset illusztrációját és a 
három társszerv összehangolt együttműködé-
sét nézhettük meg.

A meglévő ismeretek elmélyítését, új isme-
retek szerzését hatékonyan segítette a témahét.

TÉMAHÉT A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
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Simon Lajosné, született Keszler Anna június 16-
án ünnepelte 90. születésnapját. E jeles alkalomból a 
Hunyadi utcai otthonában Mile Lajos alpolgármester 
oklevelet és virágcsokrot adott át az ünnepeltnek a csa-
ládtagok körében.

Édesapja Keszler János, cipész volt, aki a nyári hóna-
pokban a szőlőskertekben őrző feladatokat is végzett.

Édesanyja a háztartást vezette. A szülők Szabolcs 
megyéből származtak, Geszteréden éltek. Öten voltak 
testvérek.  Annuska néni az öt elemi elvégzése után 
került fel Budapestre, ahol egy főhadnagynál szolgált. 
Később haza vetette a sors, majd a helyi vendéglőben, 
valamint a falu tejbegyűjtőjében kezdett el dolgozni. 
Készítettek túrót – tejfölt, amit  Nyíregyházára a piac-
ra vittek árulni. Ezen kívül a jószágtartásból szárma-
zott a bevételük.

Felnőtt, 20 éves lányként Margit nővéréhez került 
Szederkénybe, ahol megismerkedett a dévaványai 
származású Simon Lajossal, akihez 1948 tavaszán 
férjhez ment. Ő akkortájt a mezőgazdaságban dol-
gozott, özvegy lett két gyermekkel. A honvágy miatt 
1963-ban Dévaványára költöztek. A  közös házassá-

gukból hét gyermek született. Igy már a kibővült csa-
ládban 3 lány, 7 fi ú 33 unoka 42 dédunoka 5 ükunoka 
született. Volt feladat bőven a ház körül, a gyerekek 
ellátásában, nevelésében. Hálásak is mindannyian a 
sok gondoskodásért, szeretetért, amit Annuska néni 
nyújtott számukra. Sajnos férje 1971-ben elhalálozott, 
így a feladatok megoldása rá és gyermekeire hárult.

Egészsége megromlása után egyre kevesebbet tud a 
kis kertjében kertészkedéssel tölteni, de lánya segít-
ségével közösen megoldják ezt is. A bevásárlásban 
egyéb munkákban házi gondozó segítségére szorul. 
Viszont hétvégére mindig egyedül főz, a saját ízlésé-
nek megfelelően. Míg nem gyengült meg a szeme, ad-
dig sokat hímzett, varrt is.

Napjait egyedül tölti, de nem magányosan. Dr. Pat-
ka Lenke doktornő rendszeresen jár hozzá, egészségi 
állapota felől érdeklődik, valamint családtagjaival is 
szoros napi kapcsolatban van. A születésnapi megem-
lékezésen is több mint negyvenen vettek részt és kö-
szöntötték fel Annuska nénit.

Boldog születésnapot kívánunk számára, erőben 
egészségben!

• • • • •
Tamási Lajosné született Elek Mária 2017. június 

18-án ünnepelte 95. születésnapját, s e jeles alkalom-
ból a Viharsarok utcai otthonában Valánszki Róbert 
polgármester oklevelet és virágcsokrot adott át az ün-
nepeltnek a családtagok körében.

Édesapja Elek János, magántitkár volt egy  nagy-
birtokos családnál Berettyóújfaluban. Édesanyja sza-
kácsnőként dolgozott ugyanott, és a háztartást vezette. 
Marika néni gyermekkorát is nagyban meghatározta 
az ottani környezet, életforma. Testvére nem született, 
ennél fogva még inkább több szeretet jutott számára a 
szülőktől.

Gyermekkorát Berettyóújfaluban töltötte, itt járta ki 
a négy elemi iskolát, ezután Budapestre került, a Ve-
res Pálné Gimnázium tanulója lett. A gimnáziumi évek 
után Törökszentmiklóson helyezkedett el a gőzmalom 
laboratóriumban, ahol kilenc évig dolgozott.

1946-ban megismerkedett Tamási Lajos dévaványai 
lakossal, akivel hamarosan házasságot is kötöttek. 
Lajos bácsi a helyi MÁV dévaványai állomáshelyén 
forgalmi szolgálattevő munkát végzett. Marika néni 
pedig a MÁV restijében helyezkedett el. Ötvenéves 

koráig itt dolgozott. Férjével 42 évig éltek boldog há-
zasságban, melyből három gyermekük született. A leg-
idősebb Mária, jelenleg is együtt élnek,  nagyon sokat 
köszönhet neki, hiszen egyben az ápolói, gondozói fel-
adatokat is ő látja el. Másodikként Lajos fi a született, ő 
Budapesten él és dolgozik. A legfi atalabb testvér Ella, 
ő Szentendrére került el. A családi ünnepekkor jön a 
két unoka és a két dédunoka is, akikkel a kommuniká-
ció sajnos csak a virtuális térben zajlik.

A család 1955-től a Viharsarok utcai házukban kezd-
te  el közös életet, ahol a mai napig is él a néni. Aktív 
korukban férjével közösen gyógyfürdőkben, kezelé-
seken vettek részt. A ház körül nevelgettek baromfi t, 
apróbb jószágokat, valamint a kertben való foglalatos-
kodás töltötte ki a mindennapokat. A főtt étel elkészí-
téséről is minden nap gondoskodott, mára már sajnos 
az egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé, otthonát 
egyedül nem tudja elhagyni. Napközben sokat olvas 
Tv-t néz lányával.

Kedves Marika néni! Boldog születésnapot, további 
jó egészséget és sok örömet kívánunk!

Balogh Aranka

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
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2017.04.30. Dunaföldvár

Helyezés az egyesületben Tag

1 Kiss Bence

2 Kovács Attila

3 Kiss Nikolett

4 Kiss Bence

5 Ifj. Makrai Zoltán

6 Szitás Csaba Dániel

7 Makrai Zoltán

8 Szitás Csaba Dániel

Ind. galambok száma: 76db

2017.05.08. Székesfehérvár

Helyezés az egyesületben Tag

1 Kiss Bence

2 Szitás Csaba

3 Kiss Nikolett

4 Szitás Csaba Dániel

5 Kiss Bence

6 Ifj. Makrai Zoltán

7 Kovács Attila

Ind. galambok száma: 75db

2017.05.14. Győr

Helyezés az egyesületben Tag

1 Kovács Attila

2 Kiss Bence

3 Kiss Nikolett

4 Kiss Bence

5 Makrai Zoltán

6 Szitás Csaba

7 Juhász Zsoltné

Ind. galambok száma: 75db

2017.05.21. Kaposvár

Helyezés az egyesületben Tag

1 Szitás Csaba

2 Kiss Bence

3 Kiss Bence

4 Kovács Attila

5 Juhász Zsoltné

6 Kiss Nikolett

Ind. galambok száma: 75db

2017.05.28. Kuty

Helyezés az egyesületben Tag

1 Kiss Bence

2 Szitás Csaba

3 Kiss Bence

4 Kovács Attila

5 Szitás Csaba Dániel

6 Makrai Zoltán

7 Juhász Zsoltné

Ind. galambok száma: 75db

2017.06.11. Jihlava

Helyezés az egyesületben Tag

1 Szitás Csaba

2 Kiss Bence

3 Kovács Attila

4 Kiss Bence

5 Juhász Zsoltné

6 Makrai Zoltán

Ind. galambok száma: 65db

P-15 POSTAGALAMB SPORT CLUB EREDMÉNYEI 2017

Mini ABC
Szeghalmi út 22.

ÖNKORMÁNYZATI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

Szeretettel várja kedves régi és új vásárlóit…
- reggelente friss péksütemények széles választékával,

- hűtött italokkal: sör, üdítő, víz, energiaital,
- jégkrémek folyamatosan bővülő kínálatával,

- friss zöldséggel, gyümölccsel,
- sörök széles választékával:  

Kőbányai 170.- (340.-/l), Borsodi 200.- (400.-/l),
Riesenbrau 150.- (300.-/l), Arany Fácán 180.- (360.-/l),
Rocky Cellar 130-. (260.-/l), Rákóczi 170.- (340.-/l).

Rendezvényekre a nálunk vásárolt italokat
ingyen kiszállítjuk!

Csirke far-hát folyamatosan kapható (210.- Ft/ kg).
SORSJEGY kapható!

Július 1-jétől nyitva tartás változás!!!
Hétfő-péntek: 5:00-18:00, szombat: 5:30-14:00,

vasárnap: 6:00-12:00 óráig.
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SAKK
V. ORSZÁGOS BAPTISTA SAKK KUPA, 

NAGYHALÁSZ
Három első és egy negyedik helyezést sikerült elérni a 

versenyen.
   I. korcsoportos lány: 1. Majláth Anna
III. korcsoportos lány: 4. Balogh Eszter
  V. korcsoportos lány: 1. Fekete  Ágnes
Felnőtt: 1. Fekete Albert

BÁCS-KISKUN MEGYE NYÍLT ÓVODÁS
BAJNOKSÁGA, KISKŐRÖS

A lányok mezőnyében Balogh Bori második helyezést ért el.

PARK KUPA KOROSZTÁLYOS MEGYEI
BAJNOKSÁG, GYULA

I. korcsoportos lány: 4. Majláth Anna
             8. Balogh Bori

I. korcsoportos fi ú:   15. Fehér Bence
II. korcsoportos lány: 3. Balogh Eszter
II. Korcsoportos fi ú: 12. Fehér Miklós

SZEGEDI IFJÚSÁGI SAKKVERSENY

Óvodás lány: 1. Balogh Bori
8 év alatti lány: 2. Majláth Anna
Balogh Eszter és Dékány Attila a középmezőnyben végzett.

 Fekete Albert

IV. VIHARSARKI CSOCSÓ LIGA – 3. FORDULÓ, DÉVAVÁNYA
Július első napján zajlott le városunkban a IV. Vi-

harsarki Csocsó Liga névre keresztelt megyei cso-
csóbajnokság 3. fordulója. Az eseményre az ország 
számos városából jöttek vissza a megyei játékosok, 
illetve többen voltak, akik nem is megyei kötődésűek, 
de már évek óta eljárnak hozzánk versenyezni. Össze-
sen 4 kategóriát bonyolítottunk le 4 asztalon, ezekből
2 az egyesületünk tulajdona 2 pedig Dévaványa Város 
Önkormányzata jóvoltából került el hozzánk a hétvé-
gére. Több mint 40 versenycsocsóst köszönthettünk 
aznap, amely időben kicsit kitolta a versenyt, de a 
színvonal kárpótolt bennünket, hiszen szokásosan az 
országos élmezőny tagjait is vendégül láthattuk. 

Az eredmények kategóriánként:
Nyílt páros: (15 csapat)
1. hely: Péter Balázs – Szabó Gergely (Szeged)
2. hely: Kósa György – Knyihár János
                                      (Mezőberény/Békéscsaba)
3. hely: Petényi Zoltán – Szente Csaba (Szeged)

Nyílt egyéni: (28 induló)
1. hely: Péter Balázs (Szeged)
2. hely: Szente Csaba (Szeged)
3. hely: Petényi Zoltán (Szeged)

Sorsolásos Páros: (17 csapat)
1. hely: Péter Balázs – Szeverényi Dániel
                                      (Szeged/Békéscsaba)
2. hely: Földi Zsolt – Szabó Balázs
                                    (Dévaványa/Szeged)
3. hely: Bolvári Zoltán – Dénes Benedek
                                         (Kecskemét/Békéscsaba)

Snake-és pinmentes páros: (12 csapat)
1. hely: Földi Nóra – Földi Zsolt (Dévaványa)
2. hely: Kósa György – Knyihár János
                                        (Mezőberény/Békéscsaba)
3. hely: Kasza Krisztián – Németh Edina
       (Dévaványa/Székesfehérvár)
A következő forduló ismét Békéscsabán kerül meg-

rendezésre, augusztus végén. 
Ezúton is szeretnénk gratulálni a győzteseknek, és 

megköszönni mindenkinek a részvételt!
Dévaványai Csocsó Egyesület
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LABDARÚGÁS
ÁTIGAZOLASI HÍREK:

ÉRKEZETT: Kovács Ferenc
(Békéscsabai Előre II).

TÁVOZOTT: Kéki Csaba
(Körösladányi MSK).

EDZŐMÉRKŐZÉSEK:

2017. július 12. szerda: (Felnőtt) 18:30. GYOMÁN 
 Gyomaendrődi FC - Dévaványai SE

 
2017. július 15. szombat:  8:30 - 16:00.

VII. Városnapi
Profi  kispályás labdarúgó kupa.
 (Dévaványai műfüves pályán!)

2017. július 19. szerda: (Felnőtt) 18:30 GYOMÁN
 Gyomaendrődi FC - Dévaványai SE

2017. július 22. szombat: (Felnőtt) 10:00 GYULÁN
 Gyulai Termál FC - Dévaványai SE

2017. július 26. szerda: (Felnőtt) 18:30
Kisújszállási SE - Dévaványai SE

2017. augusztus 2. szerda: (Felnőtt) 18:30
Mezőtúri AFC - Dévaványai SE

2017. augusztus 5. szombat:
Országos Magyar kupa 1. Forduló!

(SORSOLÁS KÉSŐBB)

2017. augusztus 12. szombat: 
Megye 1 bajnokság kezdete!

(SORSOLÁS KÉSŐBB)

VII. Városnapi profi  kispályás
labdarúgó kupa programja!

2017. július 15. szombat. Helyszín: Se-
res István sportelepi műfüves kispálya!
Kezdés: 8:30 – 15.45

Játékszabályok: győztes mérkőzés 3 pont,  
döntetlen 1 pont, vereség 0 pont.

2X12 perces mérkőzések, mindenki játszik 
mindenkivel. Egyforma pontnál az egymás elle-
ni eredmény számít, majd a több nyertes mérkő-
zés! Ha az eredmény egyforma, akkor utána a 
gólkülönbség, majd a több rúgott gól! Ha ez is 
egyforma lenne akkor a torna utolsó mérkőzése 
után a két csapat 3 – 3 hétméterest végez el, és 
utána ha az se döntött felváltva addig folytatják 
míg valaki nem hibázik. Ha az alapvonalat a lab-
da az ellenfél játékosáról elhagyja, földről törté-
nik kirugás (kézből kidobás nincs)!

Játékvezetők: Pálfi  János, Tóth Zoltán.
DÍJAZÁS: Oklevél minden csapatnak, Kupa 

1.,2.,3. helyezettek, Különdíjak: legjobb me-
zőnyjátékos, gólkirály, legjobb kapus.

A TORNA PROGRAMJA:
8:30  Harmadik Félidő – Fordulat
9:00  Szerény Istenek – Doktor X
9:30  Live Sport Pub – Teve FC

10:00  Doktor X – Fordulat
10:30  Teve FC – Harmadik Félidő
11:00  Live Sport Pub – Szerény Istenek
11:30  Doktor X – Harmadik Félidő
12:00  Teve FC – Fordulat
12:30  Szerény Istenek – Harmadik Félidő
13:00  Live Sport Pub – Doktor X
13:30  Fordulat - Szerény Istenek 
14:00  Doktor X – Teve FC
14:30  Live Sport Pub – Harmadik Félidő
15:00  Teve FC – Szerény Istenek
15:30  Live Sport Pub – Fordulat
15:55  EREDMÉNYHIRDETÉS!

Játékos keretek:
A játékos keretek nem véglegesek csak tájékoz-

tató jellegűek !!!
TEVE FC: Szász Dávid, Jakab Gábor, Lóránt 

Sándor, Danka Szabolcs, Tóth Mihály, Kis Bence, 

Szőnyi Bence, Mácsai László, Kisari Tibor, Ko-
vács Ferenc, Horváth Bence, Ernyes Róbert.

DOKTOR X: Tagai Attila, Ungi András, Be-
reczki Árpád, Szitás László, Sági Bence, Adamecz 
István, Varjú Árpád, Kovács Gyula (Koko), Barna 
Tamás, Pesztránszki Ferenc, Nagy Róbert.

HARMADIK FÉLIDŐ: Purger Ferenc, Mar-
ton Lajos, Papp Viktor, Papp Mihály, Papp Krisz-
tián, Nyíri Attila (Pajesz), Zsila Péter, Papp Dávid, 
Somogyi Tamás (Kispeka).

LIVE SPORT PUB: Földi Zsolt, Hőgye Zsig-
mond, Nagy István, Bánfi  Ádám, Molnár Tamás, 
Bánfi  Ákos, Arnótczky Csaba, Szeverényi Dániel.

SZERÉNY ISTENEK: Sille Dániel, Molnár 
József, Kéki Csaba, Juhász Dániel, Szalai Balázs, 
Séllei Dominik, Lakstetter Jován, Juhász Péter, 
Nyíri János, Tamási István ?, Furka Zsolt ?.

FORDULAT:  Berczi Mihály, Diós József, Ne-
mes István, Kotálik Róbert, Nagy Viktor, Végt Ta-
más, Furka Lajos, Tamási István ?, Diós Kristóf, 
Furka Zsolt ?.

Felnőtt:
  M GY D V

1. Füzesgyarmati SK 24 22   0   2 (98-19) 66 pont
2. Kondorosi TE 24 19   0   5 (70-33) 57 pont
3. Orosházi Rákóczi Vasas 24 16   3   5 (67-36) 51 pont
4. Körösladányi MSK 24 12   5   7 (67-42) 41 pont
5. Szabadkígyósi SZSC 24 12   5   7 (70-46) 41 pont
6. Szarvasi FC 24 11   2   8   (71-50) 35 pont
7. Szeghalmi FC 24   9   6   9 (77-73) 33 pont
8. Mezőhegyesi SE 24   9   4  11 (63-52) 31 pont
9. Békéscsabai Jamina SE 24   7   6  11 (44-54) 27 pont
10. Dévaványai SE 24   5   5  14 (41-72) 20 pont
11. Vésztői SE 24   3 10  11 (25-52) 19 pont
12. Mezőkovácsházi TE 24   3   3  17 (23-99) 13 pont
13. Tótkomlósi TC 24   2   2  20 (17-103) 8 pont

Ifi  (U19):
 M GY D V

1.  Békéscsabai Jamina SE 24 19 1 4 (83-27)  58 pont

2.  Csanádapácai EFC 24 18 2 4 (81-28)  56 pont

8.  Dévaványai SE 24 8 2 14 (56-82)  26 pont

Serdülő (U16):
 M GY D V

1. Berényi Gyermek FC „A” 21 19 1 1 (154-39)  58 pont

2. Szeghalmi FC 21 12 3 6 (71-63)  39 pont

4. Dévaványai SE 21 10 5 6 (64-38)  35 pont

2016-17. bajnokság végeredményei:
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Tímár Jolán és Belanka Richárd lánya Zselyke

Erdei Anikó és Horváth Lajos fi ai Lajos és Ákos

Soltész Péter és Ungi Mónika fi a Zalán.

Pusoma Lívia és Földi Pál lánya Elena. 

Születések:

HÁZ SÜRGŐSEN ELADÓ!
Dévaványán a Sarló u. 22. 

szám alatti 2 szobás,
fürdőszobás, gázkonvektoros 

családi ház eladó!
Irányár: 3.500.000 FT
Érd.: 06-70/252-3798

GÁZFŰTÉSES
PARASZTHÁZ

a Homokbánya utcában 

ELADÓ!
Tel.: 06-30/369-53-75

SZÁRZÚZÁST 
VÁLLALOK!

ÉRDEKLŐDNI:
06 30/426 7237

Dévaványa, Damjanich u. 14. sz. 
alatti két szobás, fürdőszobás, 

hőszigetelt nyílászárókkal ellátott 

családi ház eladó!
Tel.: 06/20-480-2487,

06/20-337-1571

Dévaványán a Barcéi úton ház eladó!
(3 szoba, konyha, fürdőszoba, garázs,

melléképületek, gázkonvektor, 3 fázis bekötve)
Érd.: 06/20-423-6488, 06/20-268-1535

Katona Róbert
és Korán Ágnes
2017. 06. 17-én

esküdött egymásnak

örök hűséget.

Gratulálunk!

Sok boldogságot kívánunk!

Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre,
- duzzanatokra, ödémákra,
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
   izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.

Erdősné Cmarkó Ilona, Gyógymasszőr, Telefon: 06-20/402-2458.

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!

Június 19-től ügyeleti rendszerben nyújtunk szolgáltatást.

Ügyeleti beosztás:

július 10-től augusztus 4- ig
a Hajós és Könyves K. utcai óvodák.

Augusztus 7-től 18-ig minden óvoda zárva!

Augusztus 21-től minden óvoda helyben adja az ügyeletet.

Új gyermekek beszoktatása augusztus 28-tól 31-ig.

Szeptember 1-jén pénteken tanévkezdés.

Az ügyeletet a dolgozó szülők gyermekei és a halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermekek vehetik igénybe. Azok a 
gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek, akik 
a nyári ügyeletet nem veszik igénybe, a közétkeztetésben 
csak az augusztusi óvodai bezárás idején részesülhetnek a 
Váradi Bt- nél (augusztus 7-18).

Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kívánnak az 
óvoda dolgozói.

ÓVODAI HÍREK
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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:
 2017. július 14. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok, 

kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők 

a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő

Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, peres ügyekben 
képviselet ellátása, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32

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

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
özv. Györfi  Sándorné Kisari Julianna

halálának 3. évfordulójára.
Fia, menye és unokái

„Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt hogy éltél és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled.”

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

Köszönetnyilvánítás
„Váratlanúl mentél el, mint a vihar a rózsát a halál tépi szét.

Az életed csendesen megy tovább”

Köszönetet  mondunk azoknak, akik drága szerettünk
Medgyesi Lőrinc temetésén megjelentek,

és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

A Dévaványai Vadásztársaság
eladásra kínálja MTZ 50-es megkímélt,
felújított állapotú 

traktorját.
Ára: 2.000.000 Ft 

ÁFÁval együtt.

Gáz fűtéses (5 konvektor és beépített csempekályha)
vegyes falazatú 2,5 szobás ház eladó! 

Dévaványa, Damjanich u. 7. sz. Irányár: 3,2M Ft.
Telefon: 06/30-327-2715
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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
2017. július 31., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a 2017. július 31-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! 
Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Augusztus 11.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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!

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT 
KERESÜNK(férfi , nő)

vidéki munkára.
Szállás és utazás biztosított.

Tel.: 06-70/236-72-97

          Dr. Zsíros István állatorvos
    Eboltás • mikrochipes  

                           megjelölés • gyógyítás

       06/30-391-46-05

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107

A gyomaendrődi orvosi ügyelet
a 66/386-520-as számon elérhető.

Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220 • Polgárőrség: 
06-30/627-1069 • E-on hibabejelentő: 06-80/210-310.

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

Folyamatos heti akciókkal várjuk 
vásárlóinkat!

Kínálatunkból:
- Sertéshús, marhahús, birkahús

- Szárnyashúsok: csirke, pulyka, kacsa
- Sütnivaló hurka, kolbász, májaspogácsa

- Friss tepertő, pörc, zsír
- Saját készítésű füstölt termékeink:

(kenőmájas, disznósajt, füstölt húsok, csülök, 
bordaporc, szalonnák, kolbász, szalámi)

- Száraztészták
- Fűszerek

- Savanyúságok, savanyú káposzta

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

•• PÁLINKA FŐZÉS ••
A Mezőtúri úton a pálinkafőzde beindult. 

Minden gyümölcscefrét kifőzők.
Mivel a sárga barackból kevés van

azt összegyűjtöm. Aki szakmai segítséget
igényel, keressen meg.

Balla József Dévaványa, Mezőtúri út 9.
TELEFON: 06/30-611-07-55

3 szoba öszkomfortos családi ház
nagy nappalival ELADÓ!

Dévaványa, Deák Ferenc u. 4. sz.
Irányár: 6,8 M Ft

Érdeklődni: 06/30-272-15-79






