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Megújul a gyermekorvosi rendelő

30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Dévavá-
nya a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatására kiírt pályázatán, melyből a Széche-
nyi utcai gyermekorvosi rendelő felújítását valósíthatjuk meg.

A támogatást a rendelők és a várók teljes külső és belső felújí-
tásához, valamint az épület tetőszerkezetének javításához nyertük 
meg. Célunk, hogy egy barátságos, modern, és fenntartható intéz-
ményt hozzunk létre, amelyet minden dévaványai gyermek és szü-
lő megérdemel. Az elnyert összeghez az önkormányzat komoly 
önerőt is kíván biztosítani, amiből az épületben található szolgá-
lati lakások homlokzati hőszigetelése, valamint nyílászárócseréje 
is megvalósul, így egységes kinézetű és megújult önkormányzati 
épületünk lesz.

Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támo-
gatásokra a településeknek minden évben lehet pályázni, az idén 
beérkezett pályázatokról a helyi önkormányzatokért felelős mi-
niszter 2017. július 12-én döntött. A pályázati határidő lejártáig, 
május 2-áig 1886 önkormányzat rögzítette, illetve adta le pályáza-
tát, melyből a Belügyminisztérium összesen 5,4 milliárd forint tá-
mogatást ítélt oda 319 önkormányzatnak. A minisztérium tájékoz-
tatása alapján az intézmények közül 3 bölcsőde és 20 óvoda, az 
egészségügyben 32 háziorvosi, 20 gyermekorvosi, 22 védőnői, 15 
fogorvosi ellátást szolgáló épület vagy helyiség, továbbá 24 kö-
zös önkormányzati hivatal székhelyéül szolgáló épület fejlesztése, 
felújítása valósul meg. Emellett 15 új sportlétesítményt alakítanak 
ki, valamint 17 meglévőt fejlesztenek a támogatásból. 

Még igényelhető lakásfelújításhoz
járó kamatmentes hitel 

Ezúton szeretném felhívni a lakosság fi gyelmét, hogy a takarék-
szövetkezeteknél még igényelhető a családi házak energetikai fel-
újítását célzó kamatmentes hitel, melyet a kormány GINOP program 
keretében hirdetett meg idén tavasszal. A támogatás többek között 
családi házak hőszigetelésére, fűtéskorszerűsítésére, nyílászárócse-
réjére és megújuló energiaforrások kiépítésére használható fel. A 
hitel összege minimum 500 ezer, maximum 10 millió forint lehet, 
melyhez az összes költség 10%-át kitevő önerővel kell rendelkezni. 
A futamidő maximum 20 év, mely időszakon belül garantáltan nem 
kell kamatot a hiteligénylőnek megfi zetnie. További kedvezmény, 
hogy a 2 millió forint hitelösszeg alatti igénylések esetén még csak 
jelzálogfedezet sem szükségeltetik, ezen hitelösszeg felett azonban 
már hivatalos értékbecslői díjat az ügyintézés során meg kell fi zetni.
Az igényléshez csatolni kell egy energetikus által aláírt nyilatko-
zatot, illetve egy kivitelezővel megkötött feltételes szerződést, 
melyben a kivitelező vállalja, hogy a megjelölt összeget az ügy-
fél megkapja, akkor a kijelölt feladatot elvégzi. A részletekről és 
konkrét feltételekről további tájékoztatást a Magyar Fejlesztési 
Bank Zrt. (MFB), illetve a takarékszövetkezeteknél kérhető.

Városnapi összegző

Idén is megrendezésre került a Dévaványai Városnapok, me-
lyen az előző évekhez képest talán színesebb zenei palettát tud-
tunk bemutatni, remélve, hogy mindenki talált számára megfelelő 
fellépőt és előadást. Pénteken a megszokottaktól eltérően rocko-

sabbra vettük a fi gurát, de a megjelentek létszámából és a rengeteg 
pozitív visszajelzésből látszik, hogy erre a fajta zenei stílusra is 
van igény. Összességében elmondhatjuk, hogy aki akarta az ismét 
jól tudta itthon érezni magát, szerencsére az időjárás is kedvezett 
a rendezvénynek. Épp csak lezártuk az idei évi városnapot, már el 
is kezdődtek az ötletelések a jövő évi programokkal kapcsolato-
san, ahol reményeink szerint hasonlóan jó hangulatot tudunk majd 
teremteni. 

Szeptembertől visszaáll a rend
a nőgyógyászati rendelésnél

Szeptember 1-jétől változatlan feltételekkel folytatódik a
nőgyógyászati rendelés a Strandfürdő és Gyógyászat épületében. 
Dr. Mike Géza rendelési ideje sem változott: a hölgyeket tovább-
ra is szerdánként várja a doktor úr. Bejelentkezni a 66/581-180-
as számon lehet.

Infokommunikációs fejlesztés
a múzeumban

Ismét egy kisebb fejlesztés fejeződött be a DÁMK Bereczki 
Imre Helytörténeti Gyűjtemény épületében. Az önkormányzat a 
tavalyi évben egymillió forint támogatást nyert az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által meghirdetett, röviden „Kubinyi Ágos-
ton program”-nak nevezett felhíváson, melyből egy úgynevezett 
audioguide rendszert építettünk ki. Ez azt jelenti, hogy a múzeumi 
gyűjtemény megtekintése során 6 megállónál lehetőség van az 
idegenvezetést magyarul, illetve még további két idegen nyelven 
is meghallgatni. Az eszközök az infokommunikációs akadály-
mentesítés teljesüléséhez is nagyban hozzájárulnak.

Valánszki Róbert, polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

2017. augusztus 19.
Ünnepi testületi ülés 15 órakor a

Polgármesteri Hivatal dísztermében
- „Dévaványáért” kitüntetés átadása.

TÜZIJÁTÉK
21.30-tól
a Hősök
terén.
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Beszélgetés a sajtó képviselőivel

A Gyomaendrődi Járási Hivatal július 19-én kötetlen sajtóbe-
szélgetésre invitálta a járásban működő média képviselőit.

Dr. Pacsika György járási hivatalvezető átfogó tájékoztatást 
adott az első félév  hivatali működésének legfontosabb eseménye-
iről. Kiemelte, hogy a kormányhivatali vezetés alatt ténylegesen 
érzékelhető a járások megerősítésének szándéka, és a mindennapi 
ügyintézések során az egységes jogértelmezés és jogalkalmazás 
valósult meg. Az eseményen említésre kerültek az első félév azon 
rendezvényei és programjai is, amelyek a hatósági munkán túl a 
járás minél színesebb közéletét hivatottak segíteni. A hivatalve-
zető emlékeztetett arra, hogy kiemelten fontos kérdés a hivatal 
számára a tanuló ifjúság megszólítása, emiatt több, a fi atalokat 
érintő rendezvényre is sor került. A hivatalvezető például a Já-
rási Nyílt Napot ismertette, mely alkalommal a végzős középis-
kolások tekinthetnek be a hivatali életbe. Tavasszal nagyszabású 
GINOP 521-es szakmai konferencia került megrendezésre, ahol 
közel 200 fő középiskolás diák kaphatott hasznos információkat 
az elhelyezkedési lehetőségekről. A hivatal kollégái fogyasztóvé-
delmi ismeretterjesztő programmal az általános iskolában tanu-
lókat igyekeznek már kellő időben tudatos fogyasztóvá nevelni.

A sajtóbeszélgetés keretében a részt vevők egyetértettek abban, 
hogy a partnerség szellemében továbbra is folytatni kell a kiala-
kult jó gyakorlatokat, az egész járás fejlődése és gyarapodása ér-
dekében.

Protokoll szerinti ügymenet a járásban

A Békés Megyei Gyermekvédelmi Partnerségi Protokoll szak-
mai anyaga a Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermében 2017. 
június 27-én jelzőrendszeri értekezlet keretein belül került ismer-
tetésre.

Az értekezletet dr. Pacsika György hivatalvezető nyitotta meg 
és köszöntötte az előadókat, valamint a megjelent jelzőrendszeri 
tagokat. Kiemelte, hogy a Békés Megyei Partnerségi Protokoll 
szakmai anyagának létrehozásával az eddigi együttműködés meg-
erősítése történhetett meg. 

Dr. Krizsán Anett, a Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője 
ismertette a Protokollban foglaltakat. Előadása során kiemelte, 
hogy a szakmai anyag célja az együttműködési partnerség sza-
bályainak lefektetése, valamint a jelzőrendszeri tagok munkájá-
nak bemutatása. Megköszönte minden jelzőrendszeri tag eddigi 
áldozatos munkáját. Sándor Andrea címzetes rendőr őrnagy a 
Protokollt a rendőrség szemszögéből mutatta be. Előadása során 

kihangsúlyozta, hogy kiskorú veszélyeztetése esetén a rendőrség 
is jelzőrendszer tagnak minősül. A szakmai prezentációkat köve-
tően Oltyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető, valamint 
Juhosné dr. Pleskó Ágnes járási vezető ügyész mondták el szak-
mai tapasztalataikat a jelenlévőknek. 

Itt a nyár, itt a diákmunka

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 14 ké-
relmet fogadott a járáshoz tartozó önkormányzati hivataloktól és 
az önkormányzati fenntartású intézményeiktől, ami alapján közel 
200 tanuló nyári foglalkoztatásának támogatását igényelték a já-
rásban.

A megkötött hatósági szerződések alapján 199 diák foglalkoz-
tatásához mintegy 21,6 M Ft támogatás kifi zetésére vállalt kö-
telezettséget a Gyomaendrődi Járási Hivatal. A foglalkoztatás 
napi 6 órában történik, átlagosan 1 hónapon át, a munkabér és az 
azt terhelő szociális hozzájárulási adó 100 %-os megtérítésével. 
A nyári szünidő alatt így juthatnak munkalehetőséghez, egyben 
pénzkereseti lehetőséghez azok a tanulók, akik a szünidejük alatt 
regisztráltak a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályán, majd közvetítésre kerültek és munkába álltak. A nyári fog-
lalkoztatás több ütemben zajlik, így elsőként július 1-jétől, majd 
augusztustól is becsatlakoznak a dolgozni vágyó diákok. Könyv-
tárakban, művelődési és kulturális intézményekben, óvodákban 
dolgoznak, hivatali és irodai munkát is végeznek, illetve segítik 
az idősek gondozását. Jelenlétük nagy támogatást jelent a nyári 
rendezvények előkészítésében és lebonyolításában (falunap, vá-
rosi napok, fesztiválok, stb.).

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
2017. július 22-én megtartottuk 

egyházközségünk búcsúünnepét. Hála 
Istennek a Szent Anna búcsút szép 
számmal megünnepelhettük. Hívek 
érkeztek többek közt Békéscsabáról, 
Körösladányról, Szeghalomról, Gyo-
maendrődről, Hunyáról, Mezőtúrról. 
A búcsú ünnepi szónoka Ft. Perlaki 
György nagyszénási plébános úr volt, 
aki prédikációjában méltatta a dévavá-
nyai emberek szolidáris magatartását, 
az 1951-1953 Budapestről Dévavá-
nyára való kitelepítés idején. Jó példája 
ez, a gyakorlatban megnyilvánuló ke-
resztény hitnek. Nekünk is olyan hitre 
van szükségünk, amely a másik ember 

felé fordít és amely erőt ad, az élet nehézségei közepette. 
A plébános úr kihangsúlyozta, hogy a keresztény ember 
élete tanúságtevő élet, amit elsősorban a családi körben 
kell elkezdeni. Ennek egyik formája, amikor képesek va-
gyunk legyőzni a megszólástól való félelmünket és  család-
tagjainkat elhívjuk a szentmisére. Meg vagyok győződve 
a családi összejövetelek szépségéről és fontosságáról, de 
semmilyen családi összejövetel nem helyettesítheti a va-
sárnapi szentmisét, sőt az igazi ünnep az, amikor a jó Istent 
is úgymond bevonjuk az ünneplésünkbe. Nagy öröm szá-
momra, hogy július végén egyházi esküvő volt a templom-
ban. Gondolom minden résztvevőt igazán megérintett a 
szertartás szépsége és remélem, hogy mások is kedvet kap-
tak a szentségi házasságkötéshez. Annak is örülök, hogy 
két felnőttkorú személy jelentkezett keresztségi felkészí-
tőre. Felnőttek esetében a keresztség kiszolgáltatása nem 
választható el a bérmálás szentségének kiszolgáltatásától. 
Alapos felkészülésre van tehát szükség részükről, mert a 
szentségekben való részesedés nemcsak jogokkal, hanem 
kötelezettségekkel is jár. Mindazonáltal ettől sem kell fél-
ni, úgy gondolom jó hangulatban zajlanak a felkészítők. 

Buzdítok mindenkit, hogy bátran éljen az egyház által fel-
kínált lehetőségekkel. Augusztus 20-án van Szent István 
királyunk ünnepe, neki köszönhetjük, hogy a keresztény-
ség meghonosodott hazánkban, ezért nyomatékosan kérek 
mindenkit, hogy térjünk vissza a gyakorló kereszténység-
hez. Teljes életet Isten nélkül nem tudunk élni, lehet nagy 
hatalmunk, rengeteg pénzünk, gyönyörű házunk, szuper 
autónk, egy pillanat alatt mind elveszíthetjük. Múlandóra 
nem lehet építeni, szilárd alapra, örök értékekre van szük-
ségünk, hogy életünknek, munkánknak értelme legyen. 

Hirdetett szentmisék:

Minden vasárnap, szentmise 9.30-tól a templomban.

2017. augusztus 15-én, kedden, Nagyboldogasszony ünnepe, 
szentmise 17 órától a templomban.

2017. augusztus 17-én, csütörtökön, 17 órától a Ladányi
Mihály könyvtár nagytermében előadást tart Ft. Seidl Ambrus 
atya. Az előadás témája: „A hal, mint keresztény jelkép”.
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési ok-
tatásra lehet jelentkezni.

Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a plébá-
nián.

Augusztus hónap pénteki napjain, 16 órától ájtatosságot
tartunk a templomban. 

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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2017. július második hétvégéjén, XVII. alkalommal is-
mét megrendezésre került a városnap – ahol a dévaványa-
iak és a településre érkezők minden korosztálya megtalál-
hatta a számára leginkább kedves előadót, fellépőt.

Pénteken egy helyi rock zenekar, a Nothing Exact  be-
mutatkozásával kezdődött a program, melyet a nagy sike-
rű Kalapács együttes, illetve a Karthago koncert követett.  
A közönség a koncert után hajnalig a Retróleum zenekar  
60- 70- 80-90-es évek legnépszerűbb pop és rock slágereit 
hallgathatta, s arra táncolhatott.

Szombaton 14 órakor több mint fél százan ellátogat-
tak a művelődési házba Vida Andrea mandaláiból és Diós 
Kristóf fotóiból rendezett kiállítás megnyitójára. A kiállí-
tás előtt Tóth Veronika és Rudokász Diána zongorajátéka 
volt hallható, egyfajta „ráhangolódás” a napra. A kiállítást 
megnyitotta és emlékplaketteket adott át az alkotóknak 
Valánszki Róbert polgármester. 

A jó időnek köszönhetően sokan igénybe vették a vidám-
park játékait, kicsik és nagyok egyaránt. Az érdeklődők 
benézhettek a „kézművesek utcájába”, ahol sok fi nomság 
és kézműves termék volt megvásárolható, kóstolható.  Be-
mutatkozott a kistérségi települések közül Gyomaendrőd, 
Hunya, Ecsegfalva és Dévaványa. A Startmunka Minta-
program keretein belül szövött szőnyegekkel, seprűkkel és 
varrott kiegészítőkkel színesebbé tették a palettát.

A nagyszínpad előtt a Szabó Lászlóné vezette mazsorett 
csoport fellépésében gyönyörködhetett a közönség. A fi atal 
generáció nagy kedvence a Spoon 21 játszott, majd azt kö-
vette a Balkán Fanatik együttes fergeteges sikerű koncertje. 

Némi technikai szünet után az est fénypontja a  Kiscsillag 
zenekar lépett színpadra. A retro discó két sztárfellépője: a 
Desperadó és Ufo előadók voltak, kiknek műsorát hajnalig 
élvezhették a jelenlévők.

A vasárnapi nap programjai az idősebb korosztály szá-
mára kedvezett. Szalai Antal és zenekara kíséretében felejt-
hetetlen pillanatokat szerzett Budai Beatrix, Koltai Zoltán, 
Fényes György nótaénekesek. Sláger Tibó mulatós nótá-
it, valamint Aradszky László slágereit is sokan dudolták, 
együtt énekelték az előadókkal. A városnapot a Bikini élő 
koncertje zárta.

Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát a hétvé-
gén, megtalálta a kedvére való programokat. Köszönjük, 
hogy jeleztétek/jelezték kívánságaitokat, észrevételeiteket, 
a „Kívánság-Kútba”, fényképezkedtetek a fotófalnál, és a 
feliratnál, illetve látogattátok a kiállítást! Külön köszönjük 
a REX biztonsági szolgálatnak és a tiszakécskei mentő-
söknek, hogy biztosították a helyszínt és rendelkezésünkre 
álltak!

Köszönjük Ambruzs-Szabó Józsefnek  a fotókat, illetve 
Szabó Imrének a műsorvezetést.

A 3 napos rendezvény fő védnökei: Dr. Latorcai János 
az Országgyűlés Alelnöke és Dankó Béla Országgyűlési 
Képviselő.

Fő támogatók: Dévaványa Város Önkormányzata,
Németh Dezső, Kónya István, Szűcs Tibor.

DÁMK munkatársai

XVII. DÉVAVÁNYAI VÁROSNAPOK
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Ezúton tájékoztatunk minden 
kedves Olvasót, hogy a Nagycsalá-
dosok Dévaványai Egyesülete által 
megrendezésre került, a Viharsarki 
Koraszülöttmentő Alapítvány javára 
meghirdetett adománygyűjtési ak-
ció, minden előzetes várakozásun-
kat és elképzelésünket felülmúlta.

 
Az összegyűjtött adomány
végösszege: 1 015 640 Ft.

 Április elején, amikor tudomá-
somra jutott az Alapítvány által 
meghirdetett speciális koraszülött 
mentőautó beszerzésére irányuló 
kezdeményezés, úgy gondoltam, 
hogy a Nagycsaládosok Dévaványai 
Egyesülete is hozzájárulhatna egy 
Jótékonysági Piknik bevételével. 
Egyesületünk tagjai is megerősí-
tették ezt az elhatározást, és közös 
erővel neki láttunk a program meg-
valósításának.

A Jótékonysági Piknik bevétele 
554 660 Ft lett.

Mivel az összeg átadására később, 
a Városnapok keretein belül ün-
nepélyes keretek között került sor, 
ezért a gyűjtési akciót tovább foly-
tattuk, melynek eredménye képpen 
majdnem sikerült megdupláznunk 
az adomány összegét.

 A Viharsarki Koraszülöttmen-
tő Alapítvány Kuratóriumi elnö-
kének dr. Abdulrahman Abdulrab 
Mohamednek 2017. július 16-án 
átadott adomány összege elérte az
1 015 640 Ft-ot.

 A koraszülött mentőautó meg-
vásárlásához összegyűjtött pénz, 
Dévaványa lakossága, a kezdemé-
nyezésünket támogató környékbeli 
munkatársak, ismerősök felaján-
lásából gyűlt össze. Csak remélni 
mertük, hogy városunk lakossága 
nem marad közömbös egy ilyen 
kezdeményezés iránt. 

Tisztelettel megköszönjük Önök-
nek/Nektek, mind az elvégzett mun-
kát, mind pedig az anyagi támoga-
tást, mert Önök nélkül/Nélkületek 
nem sikerült volna!

Balog Lászlóné
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

Köszönet illet minden
segítőnket, támogatónkat: 

Balogh Zsigmond
Hagyományörző Nők Egyesülete
Bak Krisztián
Mile Magdolna
Korán Nóra
Cserven Csilla
Cserven Barbara
Kónya István
Fazekas Attila
Harsányi János
Janó István
Szűcsné Horváth Margit
Napsugár Színjátszó csoport
Bíbic Citerazenekar
Polgárőrség
Ványai Ambrus Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Képzőművészeti Tanszak 
Családsegítő Szolgálat
Bakó Doroti
Dévaványai Mazsorett Dance 
4U és Ametiszt Csoportja
R. Nagy Tibor 
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület
Gyányiné Vincze Róza
Ladányi Viktória
Bakó Ignác
Nagy Sándor
Csatári István
Deák Enikő
Szatmári Tiborné
Balog Lászlóné
Kecse Hajnalka
Ladjánszki Ferencné
Szűcs Lajosné
Gonda Sándor
Kajla Zsuzsanna
Takács Ferenc
Juhász Tamás
Földi Imre
Gyuricza Máté
Hosszú Szilvia
Ernyes Csilla
Imréné Szűcs Erika
Rabi Erzsébet
Kiss Ferencné
Faragóné Barz Krisztina
Szűcs Mariann
Szitás Angéla
Fülemenné Nagy Katalin
Szekerczés Viktor
Valánszki Róbert
Tóth Ágnes
Szitásné Gőz Csilla

Szilágyi Izabella
Tóth Szilvia
Tóth Imréné
Galgóczi Tamás
Séllei Gábor
Nagy Ilona
Kotálikné Diós Szilvia
Csaba Ignácné
Lengyel László
Kürti Béla
Séllei Tünde
Toókos Mária
Séllei Anett
Cserven Tímea
Juhász Sándor
Földi Péterné
Tóthné Mészár Anett
Felföldi Attila
Bakosné Tóth Ágnes
Bakos Zoltán
Simonné Pócsik Eszter
Simon Richárd
Kovács Alexandra
Németi József
Horváth Izabella
Horváthné Balogh Éva
Mészár Debóra
Tímár Mihályné
Iványi Szilvia
Lovász Nóra
Gyebnárné Sipos Ida
Tanács Tamás
Ignácz Tibor
Kajla József
Saly Sándorné
Barta Szilvia
Sándor Tünde
Barta Miklós
Szarka Natália
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Vasas Tiborné
Szabó István
Váradi Andrásné
Kazai Lukács
Kiss Károly
Gilyán Anikó
Tóth Ildikó
Tóth János
Bartha Jánosné
Hajdu Ignácné
Varjú Zoltánné
Hőgye Istvánné
Csaba Ignác
L&B Energetikai Kft. 
Berényi Margit
Pócsikné Tarsoly Gabriella
Erdeiné Mucsi Márta

Körömi Sándor
Domján-Zima Mária
Zima László
Szenczi Katalin
Szelei Gabriella
Zellerné Szabó Anikó
Finta Ágnes
Lengyelné Czákler Szilvia
Lengyel Tibor
Kissné Schilli Ildikó
Szabó Csilla
Kárpáti Zoltán
Nagy Szilvia
Feke László
Földesi Lajosné
Orbán Ildikó
Kovácsné Mándoki Katalin
Forgács Lászlóné
Szilágyi Endre
Id. Séllei Gábor
Fejes Tibor Viktorné
Bartáné Szalai Mária
Oszlánczi Beatrix
Takácsné Szatmári Erika
Mészárné Giricz Éva
Patkós Istvánné
Turul Cipő Kft. dolgozói
Laskai Ildikó
Földi Gabriella
Gyebnár Jánosné
Urbán Erika
Tapodi Hajnalka
Nagy Edit
Dr. Demeter Erzsébet
Bogya Sándorné
Dévaványai Horgolószakkör
Laskai Tiborné 2. a osztály
Mile Lajos
Laskai Tibor
Miléné Antós Gabriella
Elek Mária
Dékányné Szalai Katalin
Fehér Nándor
Erdős Andrea
Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Szakképző Iskolája 
És Kollégiuma fodrász tanulói 
és tanáraik
Dévaványa és Vidéke ÁFÉSZ
Felina Hungária Kft. dolgozói
Kecse Tibor
Illin Andrea
Dévaványai Baráti Társaság
Nagycsaládosok Dévaványai 
Egyesületének Aktív tagjai

AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE…
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TÁJÉKOZTATÁS A VÉRVÉTEL SZÜNETELÉSÉRŐL

Augusztus 21-25-ig szabadság miatt
a vérvétel szünetel.

Tisztelettel: Csatáriné Bereczki Ágnes

Az Európai Autómentes Nap keretén belül rajzversenyt 
hirdetünk.

Az idei év szlogenje: „Közös út, közös jövő”. 
Témája: tiszta, közösségi és intelligens mobilitás.

Az alkotásokat 2017. szeptember 18-ig várjuk a 
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodá-
jába. A rajzok kiállításra kerülnek 2017. szeptember 
22-én a városi Autómentes Napon. A díjazásról sem 
feledkezünk meg, három kategóriában – óvodás, is-
kolás 1-4. o. és 5-8. o. – az első három helyezettet 
jutalomban részesítjük. Te milyennek képzeled a jövő 
biztonságos közlekedését? Hogyan valósítanád meg a 
tiszta, közösségi és intelligens mobilitást? Rajzold le! 
A rajzodat bármilyen technikával készítheted! A 
rajzok hátoldalán szerepeljen neved, osztályod, isko-
lád neve, illetve óvodásoknak az óvoda címe.

Gyomaközszolg Nonprofi t Kft.
hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához keres:

- Rakodót,
- Gépkocsi sofőrt.

 Feltétel: „C” kategóriás jogosítvány,
sofőrkártya és tachográf kártya.

Munkavégzés helye:
Dévaványa, a Kft. szolgáltatási területe.

További információ: 06-70-413-92-69.

Idén is megrendezésre kerül az
Európai Autómentes Nap Dévavá-
nyán 2017. szeptember 22-én, pénte-
ken, melyre ismét várjuk a veterán és 
egyedi készítésű kerékpárral rendelke-
ző tulajdonosokat a református temp-
lom előtti főtérre.

Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő vagy 
egyedi készítésű kerékpárral jöjjön, mutassa meg az érdeklődők-
nek és vegyen részt a 8. alakalommal megrendezésre kerülő „Gu-
rul Ványa” felvonuláson is!

A legrégebbi és a legötletesebb biciklik tulajdonosait apró 
ajándékkal jutalmazzuk és egy elismerő oklevelet is kapnak.

Részvételi szándékát kérjük, előre jelezze, hogy a kerékpár-
ral kapcsolatos információkat (gyártás éve, típusa, tulajdonos 
neve) előre ki tudjuk nyomtatni, és majd a helyszínen a kerékpá-
ron el tudjuk helyezni!

További információ:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában,

Hősök tere 1., telefon: 66/483-100/129 mellék vagy a kozalapít-
vanydevavanya@gmail.com e-mail címen.

FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA

Keressük Dévaványa legrégebbi, működőképes és
egyedi készítésű kerékpárját Augusztus 19. 21 órától

Szabadtéri DISCO 18 év felettieknek
a DÁMK Művelődési Házban.

DJ. Roósz Ádám
Belépő: 600.-Ft

FELHÍVÁS!
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a 

Tisztelt Lakosság fi gyelmét a biztonságos közlekedés felté-
teleinek betartására érdekében arra, hogy

• Közterületen fát csak úgy lehet ültetni, hogy az útbur-
kolat szélétől számított 1 m űrszelvényben a fák, bokrok 
koronája ne lógjon be. Kiépítetlen út esetében az útten-
gelytől számított 3 m a minimum biztosítandó távolság.

• Az útkereszteződéseknél a rálátási szöget biztosítani kell.

• A gyalogjárdák esetében az ágakat úgy kell vissza-
metszeni, hogy a 2,5 m magasság a járda szintjétől

biztosítva legyen (pl. esernyővel való gyalogos közleke-
désnek megfeleljen).

Kérünk ezen feltételek betartására minden lakost, illetve 
az önkormányzat munkatársai ezen felhívással értesítenek 
minden olyan ingatlantulajdonost/bérlőt, ahol e probléma 
fennáll annak megszüntetésére. Amennyiben az nem vezet 
célra, úgy a fák felnyesését, gallyazását helyettük elvégzik, 
hiszen a biztonságos közlekedés valamennyiünk közös érde-
ke. Kérjük megértésüket. 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
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TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT HÍREI
A szolgáltatás tartalma:
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, el-

sősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, 
valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson 
belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

Fogyatékkal élők számára személyi segítés és személyi szállí-
tás szolgáltatások:

A fogyatékkal élő emberek önálló életvitelének segítésére, 
megkönnyítésére. 

Alapvető személyes szükségleteket kielégítő szolgáltatások-
hoz való szállítás pl. közintézményekhez, közösségi helyekre.
A szállítást Volkswagen Caddy gépkocsival történik, mobilrám-
pával, elektromos kerekesszék szállítására is alkalmas 4+3 pon-
tos rögzítéssel rendelkezik.

Szociálisan rászorultként igénybe vehetik:
- Mozgássérültek
- Látássérültek (vakok és gyengén látók)
- Hallássérültek (siketek és nagyot hallók)
- Értelmi sérültek
- Autisták (pervazív fejlődési zavar)
- Halmozottan sérült személyek
- Emelt családi pótlékban részesülő személyek

 Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a tör-

vényes képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása az 
intézmény vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvő-
képtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő.

Személyi segítés: 120 Ft/óra
- gondozás
- készségfejlesztés
- felügyelet, kísérés
- háztartási segítségnyújtás
 Személyszállítás térítési díja fogyatékkal élők számára:
  70.- Ft/km
Személyi szállítást vállalunk szabad kapacitás terhére
szociálisan nem rászorult személyek esetében is: 120 Ft/km

Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybevevőket, hogy min-
den esetben szerződéskötés szükséges a szolgáltatások 
új igénybevevőivel, ezért a személyi szállítás vagy sze-
mélyi segítés  igényét előzetesen néhány munkanappal 
jelezni szíveskedjenek személyesen vagy telefonon.

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Nagy Erzsébet szolgálatvezető
Dévaványa, Eötvös u. 44.sz.

Ügyfélfogadás: H-P:8-12

IGÉNY- SZÜKSÉG ESETÉN 
OTTHONÁBAN FELKERESSÜK!



Békés vármegyeiek, továbbá a gyoma-
iak és endrődiek, valamint a dévaványai 
szabadcsapatosok az 1849. július 6-7-i 
funtineli ütközetben.

A „Dévaványai önkéntesek és honvé-
dek az 1848-49-es szabadságharcban” c. 
könyvem (2000), valamint a „Gyomaiak 
és endrődiek a dicsőséges 1848-49-es sza-
badságharcban” c. munkám (2005) után, 
közel évtizedes kutató-levéltári munkám 
eredményeként 2018. március elején sze-
retném a kedves tiszavasvári érdeklődő 
olvasóimhoz eljuttatni a „Hazáért és a 
szabadságért – előre! Bűiek és szentmi-
hályiak a dicsőséges 1848-49-es szabad-
ságharcban” c. könyvem, amelynek egyik 
része, s egyben a helytörténeti munkám 
alcíme lesz:  „Vasvári Pál őrnagy parancs-
noksága alatt a Rákóczi-szabadcsapatban 
harcoltunk”.

Vasvári Pál nevét sokan ismerik, de azt 
kevesen tudják, hogy őrnagyként a Rákó-
czi-szabadcsapat parancsnoka volt, amely 
az erdélyi hadszíntéren, a Gyalui-hava-
sokban harcolt az Avram Jancu vezette 
román felkelőkkel szemben. 

A négy századból álló szabadcsapatában 
közel 250 fő Békés vármegyei honvéd kö-
zött ott találhattuk a gyomai és az endrő-
di honfi társainkat, s mellettük az egykori 
Heves- Külső-Szolnok vármegyei dévavá-
nyai szabadcsapatosokat is.

   

Körösfő – Vasvári emléknap
2017. július 8.

A fenti munkám ismeretében az a meg-
tiszteltetés ért, hogy Péntek László úr, a 
Körösfői Rákóczi Kulturális Egyesület 
elnöke meghívott emlékünnepi rendezvé-
nyükre, amelyen testvéremmel, Ágoston 
Istvánnal vettem részt. A közel 220 km-es 
utat saját autóval, saját költségemből áll-
va teljesítettem úgy, mint a tiszavasvári 
és a nyírvasvári emléknapok meghívásait 
vállalva.  Az emlékezetes körösfői Vasvá-
ri-emléknap programja a következő volt:

A körösfői Vasvári emléknapra nagyon 
készültem, hogy találkozzam Péntek Lász-
ló úrral a helyi Rákóczi Kulturális Egye-
sület elnökével, aki Vasvári Pál életútját 
és az általa vezette Rákóczi-szabadcsapat 
hadtörténetét mindeddig a leghitelesebben 
tolmácsolta a „Bölcsőtől a csatatérig” c. 
könyvében. Mindezért hálás elismerésem 
e nagyszerű könyv alkotójának.

A 2017. július 8-i emléknapon Péntek 
László köszöntötte a Vasvári Pál Polgá-
ri Egyesület  (XVIII.ker.), a tiszavasvári 
Vasvári Pál Társaság, valamint a nyírvas-
vári Vasváriak Vasváriért Közéleti Egye-
sület képviselőit, a szépszámú megjelent 
emlékezőt, s itt mutatott be - mint Vasvá-
ri-kutatót.

A köszöntőket követően Péntek László 
röviden ismertette Vasvári Pál életútját, az 
1849. július események rövid történéseit.

Az emlékező beszédeket követően a 
magyargyerőmonostori templomban foly-
tatódott az emlékezés, ahol Hover Zsolt 
lelkipásztor úr mutatta be a templomot. 
Megtudhattuk azt is, hogy Vasvári Pál 
parancsnok sokat tartózkodott itt, a Rákó-
czi-szabadcsapat 3. századánál, amelyet 
Bátori Pál százados vezetett.

  A Vasvári-emlékünnepség az 1849. jú-
lius 6-7-i funtinelli-ütközet egykori hely-
színén, a bélesi-víztározónál folytatódott, 
ahol Vincze M. István lelkipásztor úr, a 
Kalotaszegi Református Egyházmegye 
esperese tartott felemelő Istentisztele-
tet nagy nemzeti hősünkre, a nagyszerű 
emberre, Vasvári Pál őrnagyra, a Rákó-
czi-szabadcsapat hős parancsnokára és az 
itt elesett bátor szabadcsapatos honvédje-
inkre emlékezve. 

Itt a víztározónál, mint a készülő könyv 
írója - a Békés vármegyeiek, továbbá a 
gyomaiak és endrődiek, valamint a déva-
ványai szabadcsapatosok honvédjeink 
emléke előtt tisztelegve – a többiek mel-
lett - az emlékkoszorúnkat én is a tóba 
dobtam.

A képen: Vincze M. István esperes,
mellette: Péntek László egyesületi elnök

Fotó: Okos Márton

Délután a megemlékezés a körösfői re-
formátus templomban folytatódott, ahol 
az ünnepi istentiszteletet Károly Károly 
lelkész úr vezette.

Az istentisztelet követően a templom-
dombi Vasvári-kopjafánál a szépszámú 

emlékezőket ismét Péntek László a körös-
fői Rákóczi Kulturális Egyesület elnöke 
köszöntötte. 

Péntek László a Vasvári Pál
– kitüntetettjeit köszönti

Fotó: Okos Márton
A nemzeti imánk éneklését követően 

az idei Vasvári Pál-kitüntetést: Banyár 
Lászlónak, a Bp., XVIII. ker.  Városgazda 
Nonprofi t  Zrt. vezérigazgatójának, Jamb-
rik Rudolf katasztrófavédelmi és tűzoltó 
ezredesnek   (Budapest) és Vincze M. Ist-
ván lelkipásztornak, a Kalotaszegi Refor-
mátus Egyházmegye Esperesének ítélte a 
Kuratórium. Itt kerültek átadásra a buda-
pesti kerékpárosok részére is az elismerő 
oklevelek.

Az elismerések átadását követően a Kö-
rösfő testvértelepülései, a pestszentlőrinci 
Vasvári Pál Polgári Egyesület, a tiszavas-
vári Vasvári Pál Társaság, a nyírvasvári 
Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület 
mellett, mint Békés megyei Vasvári-ku-
tató helyeztem el közösségünk emlékko-
szorúját.

Koszorúzásra várakozva –
Körösfő: 2017. július 8.

Fotó: Vasváriak Vasváriért Közéleti 
Egyesület - Nyírvasvári

Az eseményekről tudósított:
dr. Ágoston Sándor

történész – ny. középiskolai tanár
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VASVÁRI PÁL ŐRNAGY PARANCSNOKSÁGA ALATT A RÁKÓCZI-SZABADCSAPATBAN HARCOLTUNK 1. RÉSZ



Már több mint tíz éve,szervezzük a Múze-
umi gyermektábort, nem volt ez másképp az 
idén sem. A tábor címe: „Fűben, fában orvos-
ság” volt. Ez a program közel 70 gyermek nyá-
ri kikapcsolódását, nyaralását érintette. Renge-
teg volt a jelentkező. Sokan már a jövő nyári 
táborra is feliratkoztak. A segítő pedagógusok, 
múzeumbarátok, önkéntesek, lelkesen dolgoz-
ták végig a hetet. 

Hétfőn ismerkedtünk, csapatokat alakítot-
tunk, játszottunk, elkészültek a névre szó-
ló nyakba akaszthatós névtábláink. Mivel a 
gyógynövények voltak az idén a középpont-
ban, ezért minden csapat egy gyógynövény 
nevét választhatta magának és olyan színű 
kartonból készült névtáblát akasztott a nya-
kába. A csapatok név szerint: Csalán, Kamil-
la, Csipkebogyó, Bodza, Levendula. A tábor 
megnyitása képpen Váradiné Ilonka néni előa-
dást tartott a gyógynövények fontosságáról, 
10 óra körül elindultunk biciklivel a Fitodry 
Kft-hez. Ott körbe jártuk a területet és meg-
néztük, hogy milyen munkafolyamaton megy 
keresztül a gyógynövény mire késztermék 
lesz belőle. Köszönjük a szíves fogadtatást! A 
délután folyamán a múzeum kis és nagytermé-
ben illetve a szín alatt folytak a kézműves fog-
lalkozások. Részt vehettek a gyerekek csapa-
tonként póló kalapácsoláson, kavics festésen, 
festhettek falapocskát, dekopázsolhattak be-
főttesüvegre. Uzsonnára elfogyasztottuk a fi -
nom kenyérlángost. Minden nap végén leültek 
a gyerekek a padra és meghallgatták a más-
napi programot, addig nem mehetett el senki. 
Keddi napunkat a múzeumban kezdtük reggeli 
után ki-ki befejezhette a hétfői munkáját. 10 
óra körül elindultunk a Hajós utcai szőnyeg-
szövőbe, nagy szeretettel fogadtak minket, a 
gyerekek kipróbálhatták a szövőszékeket ké-
szült is egy kisebb szőnyeg, melyet a táboros 
gyerekek szőttek. A varrodában a lányok is na-
gyon kedvesek voltak, a gyerekek ajándékot is 
kaptak. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy 
betekinthettünk a munkájukba. Ebéd után 
szintén kézműveskedéssel folytattuk a napot, 
a Hagyományőrző Nők Egyesületének jóvol-
tából illatos mézest falatozhattak a gyerekek.

Szerda délelőtt készülődtünk a kirándulásra, 
volt még lehetőség kézműveskedni is egy ki-
csit, illetve közös drámajátékra a diákmunkás 
lányoknak köszönhetően. 11 órakor elindul-
tunk Szarvasra a Körösvölgyi Látogatóközpont 
és Állatparkba. Kezdésként egy rövid fi lmet 
tekinthettek meg a gyerekek, azután ki-ki a sa-
ját csoportjával elindult körülnézni.  A találko-
zó hely a játszótéren volt, ott még játszhattak 
egyet a gyerekek. 16 óra körül elfogyasztottuk 
a rántott húsos szendvicsünket és aztán lassan 
elindultunk a buszhoz, mert 18 órától a Hamu-
pipőke című előadást nézhettük meg a Szarvasi 
Vízi színházba. Az előadás a nagy meleg el-
lenére is nagy sikert aratott kicsik és nagyok 
körében egyaránt. Tele élménnyel és egy ki-
csit fáradtan felültünk a buszra és hazajöttünk.
A szülők már nagyon vártak minket a múzeum 
előtt. A csütörtöki napunk is nagyon érdekesen 
és eseménydúsan telt: délelőtt csoportonként 
fagyizni voltunk és Bodáné Kati is ellátoga-
tott hozzánk. Talpmasszást tanított nekünk 
és hozott gyógynövényeket, melyeket meg 
lehetett „illatozni”. Délután álomfogót készí-
tettünk a szín alatt. Uzsonnára a szülők fi nom 
palacsintával leptek meg minket, mindenki jól 
belakmározhatott. Pénteken reggel kerékpárral 
mentünk ki a réhelyi látogatóközpontba, ott 
töltöttünk el egy tartalmas napot. Versenyek-
kel, játékkal, fi nom ebéddel és dinnyeevéssel. 
Délután három óra körül elindultunk vissza a 
múzeumba. Uzsonnával vártak minket, azután 
került sor a tábori ajándékok 
kiosztására. Mindenki össze-
szedte a kis cipős dobozát, 
benne a héten készített kin-
csekkel és elköszöntünk egy-
mástól a jövő évi találkozás 
reményében. Ezúton szeret-
nénk megköszönni minden-
kinek, aki bármilyen for-
mában hozzájárult táborunk 
színvonalának emeléséhez. 

Köszönettel tartozunk: 
polgármester úrnak, Déva-
ványa Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének 
az anyagi támogatásáért.

A kirándulásaink buszköltségét, belépőjegyeit 
az Önkormányzat támogatásából fedeztük. Kö-
szönjük! Igen nagy segítség volt számunkra.   
Köszönet a DÁMK vezetőségének a helyért, 
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
temény Intézményegység dolgozóinak, Hajdu 
Ildikónak, Sándor Tündének, a szervezésért, 
a lebonyolításért, Lengyelné Terike néninek, 
Gyányiné Marika néninek, Csatári Istvánnak, 
diák segítőinknek a háttér munkákért.

Köszönet elkötelezett pedagógus kollégáim 
Baloghné Berényi Erzsébet, Laskai Tibor, Las-
kai Tiborné, Mile Lajos, Miléné Antos Gabriel-
la, Szűcs Ferencné, Vargáné Molnár Tünde, ön-
zetlen munkájáért. Köszönjük Purgelné Icuka 
néninek, Szűcsné Horváth Margitnak, Dr. Nagy 
Lászlónak és feleségének,  a Váradi Étkeztetési 
Bt.-nek, Tóbiás Gábornak, a Liker Pékségnek, 
Vargáné Irénkének, a Hagyományőrző Nők 
Egyesületének, a lelkes szülőknek, nagyszü-
lőknek, Múzeumbarátoknak, vállalkozóknak 
a támogatást, a segítséget. A középiskolás diák 
segítőinket, önkénteseinket nagyon megszeret-
tük, igazán szép munkát végeztek. Jövőre is 
visszavárjuk őket! Köszönjük mindazoknak, 
akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen tartalmas, 
kellemes hetet tölthessenek együtt a táborozó 
gyerekeink.

A Múzeumbarátok vezetősége nevében 
Tóbiás Gáborné                        
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EMLÉK ÉV
DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK 105.

ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA

A szervezés sosem egyszerű dolog. 
Megszervezhet valaki egy esküvőt, 
egy múzeumi rendezvényt, vagy akár 
csak a munkahelyére való utazást, a 
gyereknevelést, nyaralást. Életünk 
számos területén találkozunk szerve-
zéssel és szervezőkkel. Mi itt a múze-
umban számos rendezvényt tartunk, 
melyek mögött nagyon komoly hát-
térmunka zajlik, szinte láthatatlanul. 
Tudjuk jól, milyen áldozatos munka 
ez kollégáink részéről, hát még mi-
lyen jól tudta ezt dr. Bereczki Imre, 
aki többek mellett egy egész múzeu-
mot szervezett szeretett községében.

Gondoljunk bele akkor, miféle 
nagy odaadást igényel az ennél is 
magasabb rangú személyek körüli 
eseményeket megszervezni! Napja-
inkban az egyes államfők és európai 
uralkodóházak körüli híreket követi 
leginkább a tisztelt olvasó, egy eskü-
vőt, koronázást, államfői látogatást. 
Nehéz is belegondolni, miféle hatal-
mas, összehangolt szervezőmunkát 
igényelnek a hasonló, szigorúan pro-
tokolláris rendezvények, hiszen írott 
és íratlan szabályokat is követni kell, 
és ez nem kis feladat. Így volt ez ré-
gen is, a császári pár látogatásakor.

Ferenc József és Erzsébet császárné 
együtt viszonylag ritkán utazott, de 
1857-ben sor került az első hivatalos 
magyarországi körútjukra. Ennek cél-
ja az országos közhangulat felmérése 
és javítása volt, ugyanis a szabad-
ságharc leverése után a császár nem 
örvendett túl nagy népszerűségnek. 
A tervek szerint az 1857 májusában 
kezdődött, 8 hetesre tervezett út során 
előbb a keleti részeket járták volna 
be. Május 4-én érkezett a császári pár 
Pest-Budára gőzössel, és csak soká-

ra, május 23-án vette kezdetét az út. 
Még ezen a napon Jászberényben, a 
Jászkun Kerület szívében tettek lá-
togatást, május 25-én este pedig már 
megyénknek voltak vendégei.

Számtalan magas rangú személy 
kísérte őket, ezért fogadásuk és az 
ünnepségek előkészítésére a kor-
mányzói hivatalból minden megye 
utasítást kapott, hogy készítsék elő 
és szervezzék meg mindezeket, vala-
mint a szállást, és minden program-
tervezetet fel is kellett küldeni jóvá-
hagyásra. Volt olyan terv, amelyben 
a fogadásra küldött lovasbandérium 
egyenruha-tervezetét, az ünnepi me-
nüt is tartalmazta, meg volt szabva, 
hogy a köszöntőbeszédek milyen 
hosszúak lehetnek, de pl. „esőnapot” 
is be kellett kalkulálni.

Ezen kívül más, váratlan esemé-
nyek is közbeeshettek. Dévaványát 
ugyan tudomásunk szerint nem érin-
tette az út, de városunknak ugyan-
úgy ki kellett vennie a részét az elő-
készületekből. Levéltárunkban 5 db 
dokumentum található ezzel a szer-
vezéssel kapcsolatban, melyek közül 
hármat be is mutatunk. Az utasítá-
sokat a szeghalmi járási szolgabírói 
hivatalból kapta a városi elöljáróság, 
mert 1853-1876 között Békés várme-
gye részét képezte. A régies kifejezé-
seket megtartottuk, de a helyesírást 
javítottuk.

„[…] Ő Cs. K. Apostoli Felsége-
ik örvendeztető legmagasb körútjuk 
alkalmávali tisztelgések menetéről 
(program) e Megyefőnök Őnagysá-
gának (…) határozatok értelmében a 
községi elöljárók értesíttetnek.

(Először) Ő Cs. K. Apost. Felségeik 
f. évi május 15-én [a] délutáni órák-
ban fognak Gyulára érkezni, s 16-
án reggel korán legmagasb útjukat 
Nagyvárad felé folytatni.

(Másodszor) A községi elöljárók, 
jelesen minden községből a bíró, 
jegyző és két esküdt május 15-én déli 
1 órakor a Gyulai Várkastély előtt 
fognak Ő Felségeik legmagasb meg-
érkezésére várakozni, s ha Ő Felsé-
ge elfogadni kegyeskedend hódola-
tuk mellett bemutattatni, magukat 
pedig nálam még délelőtt 11 órakor 
jelentsék.

(Harmadszor) E járásbeli tisztelgő 
lovasok, t. i. a nagyszámú, lóháton 
felállítandó tisztelgők, kik Ő Fel-
ségeik előtt lovagolni nem fognak, 
minden községből két községi esküdt 
felügyelete mellett május 15-én estve, 
legkésőbb naplementre a Gyuláról 
Nagyváradra vezető országút azon 
pontja körül fognak gyülekezni, hol 
azt a fehér-körösi újon[nan] ásott 
csatornya átmetszi, hogy május 16-
án reggel korán Ő Felségeiket kellő 
rendbe felállítva fogadhassák, hol a 
felállítás rendére a felügyelést Valkó 
Sámuel sz[olga]bírósági fogalmazó 
díjnok fogja eszközölni.

(Negyedszer) A kisebb számú, Ő 
Felségeik menetét kísérő, e járásbeli 
lovasok szinte (értsd: szintén – Sz. Á.) 
május 15-én estve, legkésőbb naple-
mentre fognak a fehér-körösi, újon[-
nan] ásott nagy csatornya mellett 
, Doboz alatt, a Csabáról Dobozra 
vezető országút mentén összegyűlni, 
s 16-án reggel, rendben felállítva Ő 
Felségeik megérkezésére várakozni, 
s Ő Felségeik kocsija előtt Dobozig, 

A hónap dokumentuma - Augusztus
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hol gróf Wenckheim Rudolf kastélya 
előtt lovak fognak váltatni, s innen 
a sarkadi határig lovagolni. Minden 
községnek külön vezetője, s az egész 
járásbeli lovasságnak ismét egy fő 
vezetője fog kijelöltetni. A gyüleke-
zés kijelölt helyén Cs. K. írnok Bede 
József fogja ezen lovasokat számba 
venni, elrendezni, s a mihez tartásul 
szolgáló utasításokat kiosztani, ki az 
e részbeni felügyelettel megbízatik.

A további utasítások alkalmilag 
fognak megadatni, vagy a körülmé-
nyekhez képest közöltetni. Szegha-
lom, 1857. április 30-án.” (A Cs. Kir. 
járási szolgabíró levele a dévaványai 
bírónak.)

Az eredeti tervek szerint tehát ko-
rábban indult volna a császári pár, 
de mint a legpontosabban szervezett 
rendezvény esetében, itt sem számol-
hattak a megyék Gizella főhercegnő 
váratlan megbetegedésével:

„[…] Megyei főnök úr Ő nagyságá-
nak e pillanatban, újból (értsd: újon-
nan – Sz. Á.) érkezett sürgős leirata 
szerint Ő Cs. Kir. Apostoli Felsége 
legmagasabb körútján Gizella Cs. 
Kir. Főhercegnőnek váratlan megbe-
tegülése következtében 10 napokkal 
ismét későbbre halasztani méltózta-
tott. Mi iránt is az elöljárók ezennel, s 
oly megjegyzéssel értesíttetnek, minél 
fogva a legmagasabb fogadás tekin-
tetéből rendezett készületek egyelőre 
várakozásba maradjanak, s ilykép-
pen a banderiális lovasokat s kiren-
delt előfogatokat további rendelke-
zésig otthon tartsák, a már ez előtt 
megindult népcsapatnak visszarende-
lésére nézve a szükséges intézkedések 
illető helyen megtétetvék. Szeghalom, 
1857. május 15.” (A szeghalmi Cs. 
Kir. szolgabírói hivatal levele a déva-
ványai elöljáróságnak.)

A hosszas várakozás, a lovasok és 
fogatok készenlétben tartása után 
azonban végül az utazás elkezdődött:

„[…] A magas Cs. Kir. főkormány-
zóságnak f[olyó] hó 15-ről kelt te-

legráfi  magas közleménye szerint Ő 
Felségeik legmagasabb megérkezése 
N[agy]váradon f. hó 26-ra, az ottani 
legmagasabb tartózkodás 27-re, s a 
továbbutazás 28-ra tűzetett ki.

Ennek következtében Ő Felségeik 
Orosházán és Kígyóson át Gyulára 
legmagasabb megérkezésük hétfőn, 
f. hó 25-én, s továbbutazásuk Gyulá-
ról Dobozon és Sarkadon át N[agy]
váradra f. hó 26-án, azaz kedden fog 
bekövetkezni.

A további utasítások mielőbb követ-
kezni fognak.

Egyúttal közöltetik a nagytekinte-
tű Cs. Kir. megyehatóságnak ennek 
folytán tett intézkedése, mely szerint 
f. hó 24 és 25-én Gyulán tartandó or-
szágos vásár f. évi június 3-ra tétetik 
át, illetőleg halasztatik el, mi a köz-
ségben a legnyilvánosabban közhírré 
teendő. Szeghalom, 1857. május 18.” 
(A szeghalmi Cs. Kir. szolgabírói hi-
vatal levele a dévaványai elöljáró-
ságnak.)

Az utazás valóban így zajlott le. 
Nem kis szervezőmunkát jelentett 
annak a mintegy 10 ezer megyei lo-
vasnak és fogatoknak a mozgatása, 
akiket sorfalat képezve tisztelgésre, 
valamint a különböző települések 
elöljáróságának elhelyezése, akiket 
Gyulára rendeltek Ferenc József és 
Erzsébet köszöntésére, és hogy be-
mutassák őket az uralkodónak.

Május 25-én a délelőtti órákban Bé-
kés vármegye vezetői Orosháza ha-
tárában, az ott felállított ünnepi em-
lékmű mellett, lovas bandériummal 
fogadták a Szegedről érkező császári 
párt és kíséretüket. Útjuk következő 
állomása a gerendáspusztai fogadás 
és fogatváltás volt, ezután délután 
4 órakor érkeztek Ókígyósra, ahol 
a gróf Wenckheim József által 1810 
körül építtetett kisebb kúriában látták 
vendégül Ferenc Józsefet és Erzsé-
betet, itt Arad vármegye delegációja 
is képviseltette magát. (A ma is lát-
ható kastély 1875-1879 között épült.)

E régi kúria közelében impozáns di-
adalkaput építtettek tiszteletükre, 
amelynél az uradalom akkor még 
kiskorú tulajdonosa, a 8 éves gróf 
Wenckheim Krisztina egy magyar 
verssel köszöntötte őket. Később az 
egyik kedvenc udvarhölgye lett a 
grófnő a császárnénak. A diadalkaput 
egyébként 1949 telén két traktorral, 
máig ismeretlen okból lerombolták, 
még a romjai sincsenek meg.

A rövid pihenő után a bandérium 
kíséretében Gyulára hajtatott a csá-
szári pár, ahol a Harruckern – Wenck-
heim-kastélyban töltötték az éjszakát 
(tkp. a mai Almásy-kastélynak felel 
meg). Este 7 órakor díszvacsorán lát-
ták őket vendégül, ahol a vármegye 
legfőbb vezetése vett részt, a várost 
az ünnepi alkalomból kivilágították. 
Másnap, 26-án a megyeháza és a 
hivatali épületeket tekintették meg, 
és a települések elöljáróságát is itt 
mutatták be nekik, így feltehetjük, a 
dévaványai elöljáróság és a bandéri-
umok is látták a császári párt. Ezután 
átkocsiztak Békéscsabára, ahol a Kö-
rös-csatornát tekintették meg. Innen 
a dobozi Kettős-Körös új medrének 
építését szemlélték meg az ottani 
Szanazugnál, díszes emelvényről fi -
gyelve, utána gróf Wenckheim Ru-
dolf dobozi kastélyába mentek, ahol 
lovakat váltottak, majd Sarkadra tá-
voztak. Ezután Debrecenbe indultak, 
hogy onnan majd Nagyvárad felé ve-
gyék az irányt.

Így lett volna ez az országjárás töb-
bi állomásán is, de újabban Zsófi a 
főhercegnő betegedett meg váratla-
nul, majd el is hunyt, így az utazás 
május 29-én végleg megszakadt, és 
a császári pár többet együtt nem uta-
zott Magyarország területén. A nem 
kis szervezőmunka azonban kifogás-
talan vendéglátást eredményezett, és 
ugyan az út nem érte el célját, sem az 
uralkodó, sem a magyar politikai ve-
zetés nem közeledtek egymáshoz, de 
érdekes képet nyújt a neoabszolutiz-
mus időszakának történetéhez.

Szalay Ágnes
történész
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
FOLYAMATOS NYÁRI

GYAKORLATOK

A kilencedik szakgimnáziumi és szá-
mítógép-szerelő és karbantartó csopor-
tok kivételével minden szakmában és 
minden évfolyamon folyamatosan töl-
tik diákjaink nyári gyakorlataikat.

Legtöbben tanulószerződést kötöt-
tek: a hegesztők, kőművesek, szociális 
gondozó és ápolók külsős gyakorlati 
helyeken Dévaványán, Szeghalmon, 
Békésen teljesítik a követelményeket. 
Néhány fodrász és vendéglátós tanuló 
együttműködési megállapodást kötött 
vállalkozókkal, cégekkel Dévaványán, 
Körösladányban, Kisújszálláson és 
Gyomaendrődön. Több fodrász és ven-
déglátós szakgimnazista az iskolában 
tölti a gyakorlati időt.

Mindenki számára hosszú az egy hó-
nap. Azonban nagy pozitívuma, hogy 
mindannyian megtapasztalhatják, mi-
lyen szakmájukban tevékenykedni négy 
teljes héten keresztül, bepillantást nyer-
ve a munka világába. 

Ez úton is szeretnénk köszönetet 
mondani minden fogadó partnernek, 
vállalkozónak, cégnek, akik munká-
juk során vállalják diákok fogadását, 
segítik őket tanulmányaikban.

     
Tóth Erika, igazgató

SZÜNIDEI ÉS TANÉV-
KEZDŐ INFORMÁCIÓK

A nyári szünet idején (augusztus 21-
ig) személyes ügyintézésre az iskola 
központi épületében szerdánként 8-12 
óráig van lehetőség. E-mailben (deve-
vanya.gyszc@gmail.com vagy deve-
vanya@gyszc.hu) folyamatosan elérhe-
tőséget biztosítunk.

Javítóvizsgák ideje:
  2017. augusztus 29. 9 óra. 

Konzultációs lehetőség:
 2017. augusztus 28. 9-11 óra.

Tankönyvosztás: szeptember elsejé-
től folyamatosan.

Felhívjuk a tisztelt Szülők és Tanulók 
fi gyelmét, hogy az ingyenes ellátásra 
10. 11. 12. 13. és 14. évfolyamokon 
csak ÉRVÉNYES jogosultsági igazo-
lással van lehetőség. 

Kérjük, amennyiben e dokumentum 
határidőhöz kötött, s ez a nyár folya-
mán lejár, a megújított igazolást szíves-
kedjenek beszerezni és a tankönyvek 
átvételekor leadni, mert ennek hiányá-
ban fi zetős státuszra kell változtatni az 
ingyenességet.

A kilencedik osztályokban minden ta-
nuló számára ingyenesek a tankönyvek.

Első tanítási nap szeptember elsején 
8 órától.

Tanévnyitó ünnepség: 2017. szeptem-
ber elsején, 9 órától. Kérjük, az évnyitón 
mindenki alkalomhoz illő öltözetben (sö-
tét alj, fehér felső) jelenjen meg!

A tanév megkezdésének, a gyakor-
latokon való részvételnek a feltétele az 
érvényes orvosi alkalmassági igazolás. 
Kérjük, az ehhez szükséges hiányzó do-
kumentumokat (beiratkozáskor be nem 
mutatott oltási könyv, szükség esetén 
szakorvosi alkalmassági igazolás) szí-
veskedjenek a nyár folyamán pótolni, 
hogy ezek hiánytalanul rendelkezésre 
álljanak tanév elején az iskolaorvosi al-
kalmassági ellenőrzéskor.

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK

Hagyományos nappali rendszerű
képzéseink a 2017 / 2018-as tanévben

Szakgimnáziumban (4+1 év) min-
den évfolyamon: szépészet (fodrász) és 
vendéglátós (pincér, vendéglátás szer-
vező) szakmákban.

Szakközépiskolában (szakmaszerzés 
3 év + 2 év alatt érettségi szerezhető): 

9. évfolyamon: hegesztő, eladó, szo-
ciális gondozó és ápoló.

10. évfolyamon: hegesztő, szociális 
gondozó és ápoló, számítógép szerelő 
és karbantartó.

11. évfolyamon: hegesztő, kőműves, 
szociális gondozó és ápoló.

Érettségi utáni szakképző évfolya-
maink: 13. és 14. évfolyamon fodrász 
szakmában. 

A 13. évfolyamra fogadjuk az
általános gimnáziumi érettségivel 

rendelkező tanulókat is.

Az eddig beérkezett jelentkezési lapok 
mellé további jelentkezéseket várunk:

Nappali, esti vagy levelező munkarend 
szerint (a jelentkezők igénye alapján)

• két éves érettségire felkészítő képzésre 
(meglévő OKJ szakmunkás-bizonyít-
vány esetén négy tárgyból kell csak 
érettségizni!)

• másodszakmára esti vagy levelező 
munkarendben: 

hegesztő, számítógép-szerelő, elek-
tromos gép- és készülékszerelő és női 
szabó szakmákban.

Első szakképesítés nappali rendszer-
ben 25 éves korig ingyenes, a második 
szakma esti képzésben korhatár nélkül 
ingyenesen szerezhető meg!

• A Szakképzési Híd programban 
az élelmiszer- és vegyi áru eladó, be-
vont elektródás hegesztő vagy textil-
termék-összeállító szakmákban nappali 
rendszerben ösztöndíjat is kaphatnak a 
jelentkezők.

Az esti munkarendű oktatás heti két 
alkalommal, a délutáni, esti időpontok-
ban, a hallgatók által kiválasztott napo-
kon folyik.

További információ: 
devavanya.gyszc@gmail.com vagy

devevanya@gyszc.hu e-mail címeken.
Facebookon: a Dévaványai Középis-

kola felhasználónál.
Honlapunkon: www.dvki.sulinet.hu 

oldalon. Telefonon: 20/293-31-63.

ÁLLÁS HIRDETÉSEK

Felsőfokú végzettséggel rendelkező 
vendéglátó szakmai elméleti és gyakor-
lati oktató: közalkalmazotti pedagógus 
munkakör betöltésére.

Középfokú végzettséggel rendelkező 
kollégiumi éjszakai gyermekfelügye-
lő, technikai dolgozó közalkalmazotti 
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati kiírás a
www.kozigallas.hu honlapon található.
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2017. június 12-15.
A tanév utolsó hete rendhagyóan telt iskolánkban. Egész 

héten a közlekedéssel, biztonsággal foglalkoztunk külön-
böző formában, majd csütörtökön Diáknapot tartottunk.

Június 12-én, hétfőn évfolyamonként dolgoztak együtt a 
tanulók. Minden tanuló öt foglalkozáson vehetett így részt. 
Igyekeztünk összehangolni a munkát, hogy egy évfolya-
mon belül ne legyen két egyforma típusú óra.

Június 13-án, kedden tanulói kirándulások zajlottak.

Június 14-én, szerdán osztályonként dolgoztak együtt 
a tanulók. A „Közlekedj okosan” című rajzfi lmek megte-
kintése, majd az ehhez kapcsolódó teszt kitöltése, illetve 
egy - a témához illő - plakát készítése volt a tanulók fela-
data. Eközben a tanulók kipróbálhattak a polgárőrség se-
gítségével összeállított kerékpáros ügyességi pályát. Majd 
az egész iskola egy külső helyszínre vonult, hogy megte-
kintse a mentők, a rendőrség és a tűzoltóság bemutatóját. 
Visszaérve az iskolába a hetedikesek, ezt követően a nyol-

cadikosok újraélesztési oktatáson, előadáson vettek részt. 
Köszönjük Németi Józsefnek szervezői segítségét erre a 
napra!

Délután megrendeztük a tanév utolsó buliját, amelyre 
néhány 8. a-s tanuló állított össze egy kis műsort, ezt tom-
bolahúzás, majd disco követte. Akik kitartottak, jól érezték 
magukat. Az ételt, italt az iskola büfése szolgáltatta. Kö-
szönjük a tombolatárgy felajánlásokat és a segítséget, an-
nak a néhány kollégának, akik ezt magukénak is érezték! 

Június 15-e, csütörtök a tavalyi Diáknapokhoz hasonlóan 
zajlott. Minden tanuló kedve szerint választhatott foglal-
kozást magának, akár az egész délelőttöt egy helyszínen 
tölthette. A változatos foglalkozásokból (sport, kézműves-
kedés, középiskola bemutatója, …) mindenki találhatott az 
ízlésének megfelelőt. Annak ellenére, hogy nem volt köte-
lező helyszín „kóbor” gyermekek nem voltak. Köszönjük 
a Hagyományőrző Nők Egyesületének, hogy kürtőskalács 
sütéssel színesítették ezt a napot a diákok számára!

Domján-Zima Mária, Tóth Annamária felelősök

Iskolánk sikeresen pályázott három turnusra is 
az Erzsébet Programok keretén belül meghirde-
tett Napközi Erzsébet-táborra.

Három héten keresztül (2017-NET-03-0064, 
2017-NET-04-0045, 2017-NET-05-0025 számú 
turnusokon) hétfőtől péntekig kínáltak gazdag 
programokat a gyerekeknek a táboroztatók. Na-
gyon sok sportfoglalkozás, kézműveskedés, sokféle 
játék várta naponta a táborozókat. A buszos kirán-
dulásoknak köszönhetően eljuthattak a gyerekek 
Szarvasra, Gyulára, Poroszlóra és Tiszafüredre.
A tábor napi négyszeri étkezést biztosított a résztve-
vőknek, de mellette volt fagyizás, nagyon sok gyü-
mölcs, torta- és sütievés. Fejenként hetente egyszeri 
ötszáz forintban került a családoknak a táborban való 
részvétel, a három hét során közel száz tanuló vette 
igénybe ezt a lehetőséget.

A táborozó gyerekek és szüleik visszajelzése 
szerint sikeres, élményekben gazdag három hetet 
tudhatunk magunk mögött. A programokat jól sze-
méltető további képeket iskolánk facebook oldalán 
találhatnak az érdeklődők: https://www.facebook.
com/ambrusiskola

TÉMAHÉT – KÖZLEKEDÉS ÉS BIZTONSÁG; DIÁKNAP

NAPKÖZI ERZSÉBET-TÁBOR A VÁNYAI AMBRUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
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A tanév végén nagyon sok osztály kirándult a Vá-
nyai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolából, városunktól távolibb úti célokat is választ-
va. A kirándulások szülői befi zetésekből, hulladék-
gyűjtésért kapott pénzből és alapítványi támogatások 
segítségével valósultak meg. Iskolánk alapítványa 
mellett a DÉVAVÁNYA FELEMELKEDÉSÉÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY is támogatott több osztályt: a 7. 
b (osztályfőnök Domján-Zima Mária) Alsóörsre jutott 
el, a 8. a (osztályfőnök Szabó Csilla) Debrecenben és 
Nyíregyházán töltöttek el két napot, a 8. b-sek (osz-
tályfőnök Czudor Lászlóné) Komáromba szerveztek 
háromnapos kirándulást.

Köszönjük a támogatásokat!

Szurkoltunk a vizes vb-n!

2017. július 25-én a Ványai Ambrus Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói is szurkol-
hattak a budapesti vizes világbajnokságon. A program 
az Európa Szívében Alapítvány támogatásával való-
sult meg. Délelőtt a Duna Arénában nézhették végig 
több úszószám selejtezőit. Több neves magyar úszó-
nak szurkolhattak, ami felejthetetlen élményt jelentett 
a gyerekeknek. Délután még egy budapesti városnézés 
is belefért a vonat indulásáig. Köszönjük a támogatók-
nak a részvétel lehetőségét!

ALAPÍTVÁNYOK IS TÁMOGATTÁK A VÁNYAI 
AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
TANULÓINAK KIRÁNDULÁSAIT

A 2016/17-es tanév elején kezdődött és júniusban zárult a 
„Kísérletezés, megfi gyelés, terepmunka” – természettudo-
mányos tehetségműhely (NTP-KKI-16-0289) című tehet-
séggondozó program, amely megvalósítására pályázaton 
nyertünk támogatást.

 A Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírására a Vá-
nyai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapít-
vánnyal közösen nyújtottuk be pályázatunkat. A pályázat 
keretében elnyert egymillió forintot olyan eszközök beszer-
zésére fordíthattuk, amelyek segítségével még inkább kö-
zelebb vihettük a tanulókhoz a természet megismerésének 
tudományát. A tehetségműhely tematikáját kollégánk dol-
gozta ki, és aszerint folyt a munka egy tanéven keresztül. 
A program része volt egy 1 napos budapesti kirándulás is, 
ahol az ELTE Kémiai Intézetének egyik laboratóriumában 
kísérletezhetett az a húsz tanuló, akik bekerülhettek ebbe a 
tehetségműhelybe. 

A tanév során sokféle módszerrel, anyaggal, eszközzel 
megismerkedhettek a tanulók, az ebben való részvétel so-
kuknak a pályaválasztását is befolyásolta. A programot – ha 
más keretekben is – a pályázati időszak után, a következő 
tanévben is szándékunkban áll folytatni.

A tehetséggondozó programot támogatta: Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 
Nemzeti Tehetségprogram (A köznevelési és a kulturális 
intézményekben működő tehetséggondozó programok tá-
mogatása NTP-KKI-16 pályázati kiírás)

További információk, fotók:

http://www.amkdevavanya.hu/iskola.htm,

https://www.facebook.com/ambrusiskola/,

https://www.facebook.com/vanyaiaalapitvany/

LEZÁRULT AZ NTP-S
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM 

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

FELHÍVÁS!
Kézműves alkotótábort hirdet felnőtteknek

a Dévaványai Múzeumbarátok Köre

és a múzeum.

Tervezett időpontja: szeptember közepe.

Jelentkezési határidő: augusztus 25. 

Érdeklődni lehet személyesen
a múzeumban vagy az alábbi

telefonszámokon:

 06-20/492-10-38, 06-66/485-040.

FELHÍVÁS!
Keressük Dr. Papp Jenő egykori községi orvos

leszármazottait. Információkat a múzeumba várjuk!

Telefon: 485-040. Köszönjük!
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A DÉVAVÁNYAI ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS EGYESÜLETE TÁJÉKOZTATÓJA

MEGHÍVÓSZENTESEN VOLTUNK

Az első félévben 11, találkozón vettünk részt.

Február 25-én Füzesgyarmaton, az Életet az éveknek
Nyugdíjas Klub vendégei voltunk.                                                                                                                               
Március 11-én Bucsán, a Bucsai Alkony Közhasznú
Nyugdíjas Klub vendégei voltunk.                                                                                                                              
Április 1-jén Füzesgyarmaton a Hóvirág Nyugdíjas Klub 
vendégei voltunk.
Április 5-én Vésztőn voltunk a 7-ik kistérségi kulturális ta-
lálkozón.
Április 13-án Szeghalmon a Búzavirág Nyugdíjas
Egyesület vendégei voltunk.
Május 20-án Ecsegfalván a Harmónia Nyugdíjas Klub
vendégei voltunk.
Május 27-én Cserkeszőlőn a nemzetközi Nyugdíjas talál-
kozón vettünk részt, melyen az énekkar és a tánckar is fel-
lépett.
 Június 10-én Szeghalmon az Észak Békés megyei Nyugdí-
jas Egyesülete kistérségi baráti találkozóján vettünk részt, 
melyen 10 település 16 egyesülete találkozott.
Június 24-én a Dévaványai Nagycsaládosok Egyesülete 
piknikjén vettünk részt, melyen a megyei koraszülöttek 
mentőjének megvásárlására gyűjtöttek.
Július 23-án a Mezőberényi Szlovákok és a Mezőberényi 
Városi Nyugdíjas Klub vendégei voltunk.

Július 8-án megtartottuk az idei baráti találkozónkat.
Meghívott vendégeink voltak:
Valánszki Róbert polgármester úr, Kiss Károly alpolgár-

mester úr és kedves felesége. Barta János és kedves fele-
sége. Rizmann Jánosné az ÁFÉSZ elnöke. Holecskáné 
Évike a Bucsai Őszi Alkony Közhasznú Egyesület elnöke 
és az egyesület tagjai. Lakatos Sándor a Füzesgyarmati 
Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub elnöke és a klub tagjai.                                                                                                                           
Hegyesi Zsuzsa a Szeghalmi Búzavirág Egyesület Elnöke 
és az egyesület tagjai. Imre Endréné a Kisújszállási Moz-
gássérültek Elnöke és az egyesület tagjai. Czoher Józsefné 
a Körösladányi Őszikék Nyugdíjas Klub elnöke és a klub 
tagjai. Köszönet Fekete Zoltán urnak, aki a jó hangula-
tot hozta el Okányból. Köszönet az egyesületünk tagjai-
nak. Kónya Mihálynak aki a jó hangulatról gondoskodott.                                                        
Köszönet Váradi Károlynak és a konyha személyzetének 
akik a fi nom ebédet főzték. Köszönet, akik tombola felaján-
lásukkal támogatták rendezvényünket.

Támogatóink voltak: Fazekas Gyula, Fazekas Gyuláné,   
Mile Lajos,  Barta János, Barta Jánosné, Kiss Károly, Kiss 
Károlyné, Rizmann Józsefné, Bak Krisztián, Furka Lajos, 
Tapodi Tünde, Juckó játékbolt, Hőgye Anita, Telepolc, Ugrai 
Csilla, Kónya Mihály, Szőnyegszövő, Táncos László hús-
bolt,  Búcsi Erika Horgászbolt, Kónya István, Andi kisboltja, 
Váradi Étkeztetési Bt, Mile Magdolna, Magyarné Adamik 
Mariann, Liker Pékség, Fejedelmi cukrászda, Nagy Ferenc.          

A támogatásukat ezúton is szeretnénk megköszönni.                                            

Az Egyesület elnöke: Vasas Imre

A Mozgáskorlátozottak Dévaványai Helyi Szervezete 
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és családját.

Időpont: 2017. szeptember 2. (szombat) 12. óra

Helyszín: Váradi Étkeztetési Bt.

Menü:
Csontleves • Frissensült • Vegyes köret • Sütemény

Ára: 2000 Ft/fő

Zenét szolgáltatja: Bak Krisztián

Jelentkezni lehet 2017.08.28-ig az alábbi személyeknél:
Vasas Tiborné: 06/30/2573352

Kazai Mihályné: 06/30/3115705
Csekő Andrásné: 06/30/5930423

 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Mozgáskorlátozottak vezetősége

A „Vendégszeretet Szentesért Egyesület” és a szentesi 
„Zöldág Egyesület” meghívására 2017. 07. 29-én szom-
baton, a szentesi strandon sütöttük a ványai cirokszárra 
tekert kürtöst és szilvalekváros kifl it.

A rendezvény „Népzenei sokadalom” címmel a strand 
területén volt. Népzenészek, népdalénekesek, népzenei 
csoportok, mellett pártoló tagjaink Kádár Ferenc tároga-
tóval és furulyával, valamint  Tóth István harmonikával 
is meghívottjai voltak a rendezvénynek.

A kedves és fi gyelmes fogadtatás és vendéglátás mel-
lett, aki akarta a strand szolgáltatásait is igénybe vehette. 
Gasztronómiai bemutatónknak nagy sikere volt, a stran-
dolók szívesen fogyasztották a ványai kürtöst és szilva-
lekváros kifl it. Mivel a rendezvény hagyományteremtő 
céllal indult, jövőre is visszavárnak bennünket.

Új barátokra találtunk,  mindkét egyesület készül vá-
rosunkat meglátogatni, megnézni az itteni nevezetes-
ségeket.

Varga Istvánné
a Hagyományörző Nők Egyesülete elnöke
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Vida Andrea és Diós Kristóf alkotásait a városnap alkalmából rendezett
közös kiállításon csodálhatta meg a közönség.

Élet, öröm, életöröm
Dévaványa számomra 

nem csak azt jelenti, hogy 
itt kaptam meg az életet 44 
évvel ezelőtt, hanem azt 
is, hogy élni is itt tanultam 
meg. Mert a ványai embe-
rek különösen nagy képes-
séggel rendelkeznek arra, 
hogy a természet adta dol-
gokból, a csodálatos föld-
ből, a lágy vízből, az élet-
erős magokból, a megannyi 

háziállatból hihetetlen szorgalmuk, kitartásuk, életerejük 
révén valódi tápláló életet teremtsenek. 

Mérhetetlenül hálás vagyok szüleimnek, minden felme-
nőmnek és minden jó barátomnak, ismerősömnek, hogy 
ilyen környezetben, ilyen életrevalóságban nőhettem fel. 
Kisgyermekként a közösségi rendezvények feledhetetlen 
emlékeket jelentettek és jelentenek ma is számomra. 

Amikor 1987-ben Mezőtúrra kerültem a Teleki Blanka 
Közgazdasági Szakközépiskolába, ugyan a városi léttel is-
merkedtem, de hangulatában, szokásaiban még sok minden 
a ványai életre emlékeztetett. Az igazi nagy változást az 
életemben a főiskolai évek hoztak, amelyet Budapesten a 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolán töltöttem.

Igen, közgazdász végzettségem van, és most mégis egy 
kiállításon, mint alkotó vagyok jelen. Hogyan fér össze 
ez a két világ? A számok révén, mert a mandalák - amiket 
nagy örömmel, és átéléssel készítek - valójában a számok-
ról szólnak. A mandalák igazából a szakrális geometria áb-
rái, ami a matematika tudományához tartozik. És a számok 
nem hazudnak. Ezt megtanultam közgazdász pályámon is, 
és megtanultam a mandala készítés folyamán is. De a szá-
mok nem csak számok, hanem rendszerek, rezgések, misz-
térium, és igen, érzelmek is. Ezek az érzelmek jelennek 
meg a mandalákban is, és ezért fordultam én is a mandala-
készítés felé néhány évvel ezelőtt. Kerestem, kutattam azt 
az önkifejezési formát, amellyel a bennem lévő számokat 
és rendszereket érzelmekkel tölthetem meg. Az első man-
dalám készítésekor azt éreztem, hogy igen, megérkeztem. 
Önfeledtséget, meghatódottságot, érzelmi mélységeket, 
magasságokat, és a kreativitás örömét éltem át. Az adott 
rendszeren belül, amit egy mandala mintázata jelent, a szí-
nek, a formák, a kezünk alatt kibontakozó alkotás, amely-
ben megmutatkozhatnak az érzelmeink, teljes mértékben 
lenyűgöztek. 

A mandaláim által szeretném megmutatni, micsoda 
mélységek rejtőzhetnek az ember szívében és lelkében. 
A mandalák, mint egy érzelmi napló emlékeztetnek arra, 
hogy milyen lelki utat járok be. Ezt a nagyszerű érzést most 
már másokkal is megosztva, tanítom is a mandalakészí-
tés rejtelmeit. A legjobban a gyerekekkel szeretek együtt 
alkotni, csodálom azt a koncentráló képességet, és önfe-
ledt odaadást, ahogyan elmélyülnek a munkálkodásban.

Két gyönyörű, és okos lányom, Anna és Lili, szintén csodá-
latos alkotásokat hoznak létre, és én ilyenkor egy egészen 
más síkon is együtt tudok velük lenni, mint anya. Szeret-
ném, ha minél több felnőtt is átélné ennek az alkotásnak 
az örömét, amely a tudatalatti, gyönyörű rendszerünk, ren-
dünk, belső lelki békénk kifejezésének a módja. A manda-
lák készítése nagy türelemre, összpontosításra, de ugyan-
akkor a zakatoló elménk lecsendesítésére is nevel. 

A mostani kiállításra készített mandaláim üzenete remé-
lem másokat is megérint. 

A csakrákról készített sorozatommal arra szeretném fel-
hívni a fi gyelmet, hogy nem csak látható részeink vannak, 
hanem olyan fi nom energiák is léteznek bennünk, amelyek 
ugyan szemmel nem láthatók, de a szívünkkel érzékeljük. 

Az évszakokról készült sorozatom, az főhajtás szeretne 
lenni az életerő és életöröm előtt, amelyet a szülőföldem és 
a családom jelent számomra. 

A többi alkotásom hangulatok, érzések, lelkiállapotok, 
amelyek remélem másokat is megérintenek. 

A színeken, a formákon, a geometrián keresztül megje-
lenő szimbólumok, és minden egyes ecsetvonás remélem 
sokak szívéhez megtalálja az utat. Ez az út pedig bárki szá-
mára bejárható, a mandalakészítés öröme mindenki előtt 
nyitva áll. 

A kreativitás megélése gyógyítja a szívet és a lelket, és 
nem csak azok számára, akik készítik, hanem remélem 
azok számára is, akik gyönyörködnek benne. Ezért is vet-
tem nagy örömmel, hogy Balogh Aranka, ennek a nagy-
szerű kiállításnak a remek szervezője felkért arra, hogy 
hozzam el a mandaláimat a szülővárosomba. Ezzel a kiál-
lítással arra szeretnék ösztönözni és inspirálni mindenkit, 
hogy merjen valami kreatív tevékenységbe belefogni, mert 
erre bárki képes, és a végeredmény mellett, az alkotás fo-
lyamata és öröme adja a legtöbb élvezetet. 

Nyár van. Dévaványán a nyár szénaillatú, szilva ízű, és 
ezerszínű a sok gyönyörű virágtól. Ebben a ványai nyárban 
szeretnék én is egy kis üde folt lenni a mandaláimmal.

Vida Andrea

„Az élet olyan, mint egy mandala. Kerek egység, mely-
ben körbefutnak a vonalak, hol keresztezve, hol párhuza-
mosan. Elindulsz egy vonalon, s bármerre is kanyaríthatod 
a ceruzád, végül ugyanoda jutsz vissza. Közben kevered 
a színeket, rajzolod a szíveket, kitöltöd a teret a színek és 
szíved harmóniájával. Minden ember egy mandala, s min-
den szív egy mandala közepében lüktet. Te rajzolod életed 
sors-mandaláját. Tőled függ, hogy milyen színekkel fested 
ki. Rajtad áll, hogy merre kanyarognak majd a vonalak. 
Nincs két egyforma mandala, ahogy két egyforma életút 
sem. Hát rajzold, színezd, álmodd azt az egyet, amit senki 
nem festhet meg helyetted …”

Varga Bea



Dévaványai Hírlap - 19. oldal

„megtaláltam: magamat...” A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
HÍREI A 2017/2018. TANÉV ELEJI

TEENDŐKKEL KAPCSOLATOSAN

1994-ben születtem Békés-
csabán, azóta Dévaványán 
élek. A természet iránti sze-
retetem már gyerekkoromban 
kialakult, ezt tovább növelték 
a különböző madárgyűrűző 
és természetvédelmi táborok-
ban való részvételek. Eleinte 
csak távcsővel jártam a határt, 
majd hazai fotósok munkáját 
látva egyre jobban érdekelt 
a természetfotózás, valamint 
szerettem volna másoknak 
is megmutatni lakóhelyünk 

egyedülálló természeti értékeit. Vadászirodalmon nőttem fel, így 
nem áll messze tőlem ez a kultúra sem. Sőt! Fotóim között első-
sorban vadászható vadfajokkal találkozik a kedves néző. 2012 
nyarán jutottam hozzá első tükörrefl exes fényképezőgépemhez, 
azóta próbálom komolyabban művelni a fotózást, amit abszo-
lút autodidakta módon tanultam. Jelenleg a Szegedi Tudomány-
egyetem biológia szakos hallgatója vagyok, ahol az aranysa-
kálról végzek etnozoológiai kutatásokat. Fotóim 90%-a itthon, 
Dévaványán készült. Számomra a fotózás a kikapcsolódást, a 
kihívást jelenti, minden szabadidőmet a természetben töltöm. 
Az érzés, amikor egy vadállat sokkal fejlettebb és kifi nomultabb 
érzékszerveit ki tudom játszani, leírhatatlan és megunhatatlan. 
Képeimhez jó nézelődést kívánok, legyünk büszkék városunk-
ra, hogy ilyen rendkívül változatos élővilág vesz minket körül. 
Óvjuk, vigyázzunk rá, hogy a következő generációk is gyönyör-
ködhessenek benne. 

Diós Kristóf
„…hittem a vadászati könyvek minden fajtájában, a tengerikí-

gyóban, a hétfejű sárkányban, a borzfuvarban, a bárányt vezető 
farkasban és mindenben, ami életteljes, misztikus, elérhetetlen, 
megmagyarázhatatlan – fantázia és álom volt. És sohasem bán-
tam meg. Néha – majdnem mindig nem azt találtam, ami a köny-
vekben meg volt írva, hanem annál sokkal többet. Békességet, 
magányt, halat, vadat, madarat, de mindig találtam valamit, és 
a végén – nem mondom, hogy nagy érték – de megtaláltam: - 
magamat.” /Fekete István/

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az 
eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellá-
tást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. 
évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfo-
lyamára is.

A fentiek alapján valamennyi általános iskolai tanuló szá-
mára ingyenes lesz a tankönyv a 2017/2018 tanév idejére.

A gyerekek a tankönyveket az első tanítási napon az osz-
tályfőnöküktől kapják meg.

Tanévnyitó ünnepély:
2017. augusztus 31. (csütörtök) du. 18 óra

Első tanítási nap:
2010. szeptember 1. (péntek) reggel 7:45-kor

A napközis beíratás ideje és helye:
2017. augusztus 29. (kedd)   8:00-12:00 és 13:00-17:00

2017. augusztus 30. (szerda)   8:00-12:00 és 13:00-17:00
a Vörösmarty utcai épület aulájában.

2017. augusztus 30. (szerda)   8:00-12:00 és 13:00-16:00
az Ecsegfalvi iskolában.

Ványai Ambrus Általános Iskola vezetősége

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
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DÁMK CSAPATÉPÍTŐ KIRÁNDULÁS CSALÁDI NAP

ERZSÉBET TÁBOR ZÁNKÁN

A Dévaványai Általános Művelődési Központ dolgozói az 
idén- mint ahogyan az elmúlt években is - csapatépítő kirándu-
lásra indultak júniusban, a Duna kanyarba. 

Az esős reggel nem szegte kedvünket, vidáman indult a csapat 
a hosszú útra. Első célállomásunk a Duna kanyar kapuja, Eszter-
gom volt, ahol már várt bennünket a városnéző kisvonat, ame-
lyen utazva megcsodálhattuk a festői szépségű Bazilikát, majd 
a Kis-Duna sétány mentén áthaladtunk a Mária Valéria hídon, 
amelynek túloldalán már a szomszédos szlovák város, Párkány 
várt bennünket. A vonatozás után buszra szálltunk, majd szer-
pentines utakon elértünk a Duna kanyar szívébe, Visegrádra, 
ahol a Duna fölé magasodó, káprázatos panorámájú Nagyvil-
lám Étteremben fogyaszthattuk el tartalmas ebédünket. Majd 
lehetőség nyílt kötetlen szabadprogram eltöltésére, így meglá-
togathattuk a Fellegvárat, annak állandó kiállítását és a panop-
tikumot, megismerkedhettünk a korhű ruhákkal és szokásokkal,  
illetve leszáguldhattunk a Feketehegyen elterülő, 800m hosszan 
kanyargózó bobpályán is. Itt még mindig nem volt vége az iz-
galmas kikapcsolódásnak, hiszen sétahajóval lecsordogáltunk 
a szigetekkel, part menti sétányokkal övezett Dunán, egészen 
Szentendréig, ahol a toszkán hangulatú Duna-korzó mesés lát-
ványa fogadott bennünket. Itt mindenki megtalálhatta a kedvére 
való programot és látnivalót. Az óváros macskaköves utcái, a 
kézművesek termékei, a Pajor-kúria, a Barcsay Múzeum, és a 
Szamos Marcipánműhely varázslatos hangulatot tár az ide láto-
gatók elé. Egy kellemes séta és kávé elfogyasztása után búcsút 
intettünk a Duna kanyarnak, majd élményekkel, emlékekkel fel-
töltődve indultunk haza. 

A DÁMK művelődési ház dolgozói

Családi Napot tartottunk 2017. július 22-én a Strand-
fürdőben. Programunkon bárki részt vehetett. Az idő-
járás is kegyeibe fogadta a strandolni vágyókat, de 
nem csak fürödni lehetett, hanem különböző játékokat 
szerveztünk a gyerekeknek Gyányiné Vince Rózsi-
ka segítségével, Varga Zoli a búvárkodás rejtelmeibe 
avatta be az érdekélődőket, Takács Erikával zumbázni 
lehetett, Kiss Károly tizenegyes rúgó versenyt hirde-
tett. Az egészségsátorban Szalai Ildikó adott tanácsot, 
illetve betekintést engedett a koraszülötteknek horgolt 
polipok készítésébe. A Csipkerózsa mazsorett cso-
port bemutatója is színesítette programunkat, amely 
után közös játékra, táncra invitálták a bátrabbakat. A 
zenét Nagy Sándor szolgáltatta. Rendezvényünkön 
közreműködött a Dévaványai Hagyományőrző Nők 
Egyesülete is. Ők fi nom kalácsot sütöttek a babgulyás 
mellé, melynek elkészítésért köszönetet mondunk a 
Váradi Étkeztetési Bt-nek.

Köszönjük segítőinknek, hogy egy a tartalmas napot 
tudhatunk a hátunk mögött.

Köszönjük Dévaványa Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének a program megvalósításához nyújtott 
támogatást, Mile Lajos alpolgármester úr és Nyuzó 
Marietta képviselő asszony adományát.

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

2017. július 2-7. között 10 gyermek és 1 felnőtt kísérő a 
Zánkai Erzsébet táborban volt a Nagycsaládosok Dévavá-
nyai Egyesületéből. A hat nap hamar elrepült. Sok izgalmas 
programon vehettek részt a táborozók a balatoni fürdőzés 
mellett. Részt vettek éjszakai kalandtúrán, gokartozhattak, 
kerékpár ügyességi pályán mérhették le tudásukat, ügyes-
ségüket, óriás trambulinon ugráltak, érdekes kísérleteket 
láttak. Lehetőség volt katonai gépeket felderíteni, kisvo-
nattal bejárni a környéket, Balatoni hajókiránduláson, ku-
tya bemutatón részt venni. A táborban 1600 gyermek vett 
részt egy időben, minden programon szigorú időbeosztás 
szerint vehettek részt, amit előzetesen választhattak ki a kí-
nálatból. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, igaz el is 
fáradtak a hét végére. Ennek ellenére jövőre ismét szeret-
nének részesei lenni egy újabb Erzsébet tábornak a Balaton 
mellett.

A táborozáson készült képek megtekinthetőek a Nagy-
családosok Dévaványai Egyesületének Facebook oldalán.

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete
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Dévaványát már az elmúlt évtizedekben is előszeretettel vá-
lasztották sportnapjaik színhelyévé a dél-alföldi postások. A nyá-
ri vízparti sportolás, kikapcsolódás szerepe az utóbbi években a 
KPSE stratégiájában is felértékelődött, és Dévaványa lett a postá-
sok körében gyorsan népszerűvé vált Délalföldi Postás Vízi-partik 
visszatérő helyszíne, melyben nagy szerepe volt és van a dévavá-
nyai postásoknak, kiemelkedő aktivitásuknak. A nyár szó szerint 
is felhőtlen szórakozást, sportolást és kikapcsolódást ígérő, régen 
várt eseménye ezúttal is mintegy négyszáz postást és családtagja-
ikat csábították a mindig jó házigazdának bizonyuló vendégsze-
rető alföldi kisvárosba. Minden eddigi aktivitást felülmúlva több 
százan neveztek a különböző sportágak küzdelmeibe. Persze nem 
csak hazai pályán tesznek ki magukért a derék ványai postások, 
hiszen a Magyar Posta 150 éves évfordulójának megünneplésére 
szervezett 150 napos kerékpártúrájának Békéscsaba-Vésztő sza-
kaszán is találkozhattunk velük. Egy hónappal ezelőtt Debrecen-
ben pedig olyan szorgalmasan gyűjtögette 10 főnyi kis csapatuk 
az érmeket az ottani régiós sportnap vendégeként, hogy a legered-
ményesebb csapatként térhettek haza.

Augusztus 5-én szombaton már korán reggel 8 órakor Va-
lánszki Róbert polgármester úr és Kapaló András KPSE elnök 
üdvözlő szavai után újra több százan mérhetik össze erejüket, 
tudásukat, ügyességüket a darts, a csocsó a petanque, a lengőte-
ke, a sakk és nem utolsósorban a strandröplabda sportágakban. 
Együtt sportolnak velünk testvéregyesületünk a Dunántúli Pos-
tás SE-nek küldöttei, az elnökség tagjainak vezetésével, vala-
mint ezúttal is itt köszönthetjük a miskolci és debreceni régió 
versenyzőit, és a szabadkai postások négy főnyi küldöttségét a 
mintegy kéttucatnyi dél-alföldi településről érkezett postásokkal 
és családtagjaikkal együtt.  A medence partjáról irányítva pedig 
újra indulhat a zumba. A hangulat várhatóan ismét csúcspontjára 
ér, a vízi-zumba senkit sem hagyhat közömbösen, és hol is lehet-
ne a 40°C kánikulában legjobban eltölteni az időt, természetesen 
a dévaványai strandfürdőben újra együtt, és újra a medencében 
zumbázva.  

Mindezek után egy ízletesen tartalmas babgulyás és mellé a 
hűsítő ital teheti a napot teljessé, de hogy a díjazottakon kívül 
mások se térjenek haza üres kézzel arról a Postakürt Alapítvány 
tombola sorsolása gondoskodik, a résztvevők pedig azzal a jó ér-
zéssel emlékezhetnek erre a napra a szép emlékek mellett, hogy 
az alapítvány nemes céljaihoz csatlakozhattak tombolájuk meg-
vételével.

Mi a KPSE vezetőségének tagjai a rendezvényünket támogató 
Postás Szakszervezettel együtt pedig abban bízunk, hogy ezút-
tal is sok postás családnak szerezhettünk örömet, és a mindkét 
részről elhangzó búcsúzás a jövőre veletek ugyanitt jól ismert 
szlogenje egy év múlva újratöltődhet tartalommal. 

Kalmár László KPSE területi koordinátor

Darts női:
1. Séllei Zsanett - Dévaványa
2. Szerető Tünde - Gyoma
3. Királyné Sziklai Annamária - Dévaványa

Darts férfi :
1. Séllei Róbert - Dévaványa
2. Harsányi Péter - Dévaványa
3. Dobsa Csaba - Hódmezővásárhely

Sakk:
1. Sonkoly László - Szeged
2. Nagy Róbert - Debrecen
3. Kis Barna - Mezőberény

Csocsó:
1. Börcsök Szabolcs - Hankó Miklós - Békéscsaba
2. Szabó Zoltán - Kovalovszki András - Gyula
3. Dékány Roland - Nagy Levente - Dévaványa

Röplabda:
1. Dévaványa All Stars Wizzards
2. Dévaványa Fearless
3. Mezőberény

Lengőteke:
1. Mándli Józsefné - Miskolc
2. Nagy Zoltánné - Kerekegyháza
3. Mező Vivien - Kerekegyháza

Petanque:
1. Balla Erika, Kovács Zsolt - Dévaványa
2. Kurucz Ádám, Kurucz László - Kiskunfélegyháza
3. Sallai Regina, Kónya Sándorné - Tiszakécske

DÉVAVÁNYA A DÉL-ALFÖLDI POSTÁSOK VÍZPARTI SPORTCENTRUMA
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SAKK

EXTREMEMAN NAGYATÁD

X. ANCSIN MEMORIAL NEMZETKÖZI
SAKKVERSENY, BÉKÉSCSCSABA

A tizedik jubileumi emlékversenyt harminc résztvevő kezdte el 
június 29-én Békéscsabán a Vasutas Művelődési Házban. A hazai já-
tékosokon kívül szlovák és román versenyzők ültek táblához a négy 
napos viadalon.

Végeredmény:
1. Fekete Albert (Dévaványa) 5,5
2. Divald Tamás (Kecskemét) 5,5
3. Levay Sorin (Románia) 5
4. Bogdány Gábor (Orosháza) 5
5. Samu Sorin-Mihai (Románia) 4,5
6. Kakuk Sándor (Orosháza) 4,5
Fekete Ágnes 4 ponttal a legeredményesebb női játékosnak fel-

ajánlott díjat nyerte el.

AGRIA GYERMEK SAKKFESZTVÁL, EGER
I. korcsoportos lányok
3. Balogh Bori
4. Majláth Anna
I. korcsoportos fi úk
5. Fehér Bence

III. korcsoportos lányok
3.Balogh Eszter
Fehér Miklós és Dékány Attila korcsoportjában a mezőny második 

felében végzett.

XLI. AGRIA NEMZETKÖZI SAKKFESZTIVÁL
Nyolc országból hatvannyolc játékos indult a versenyen , amelyen 

mérsékelt sikerrel szerepeltünk.
Végeredmény:
1. Setyaki Azarya Jodi (Indonézia) 8
2. Czebe Attila 7,5
3. Juhász Márk 6,5

4. Molnár Ernő (Szlovákia) 6,5
5. Ali Habibi (Németország) 6,5
6. Gyurkovics Miklós 6
7. Nagy Áron 6
8. Laihonen Petteri (Finnország) 6
23. Fekete Albert  5
29. Fekete Ágnes  5
9 forduló

X. ARNÓTH SÁNDOR NEMZETKÖZI
SAKKVERSENY, PÜSPÖKLADÁNY

Ezen a versenyen sikerült az egri teljesítményünket feledtetni.
Végeredmény:
1. Thomas Nyland (Norvégia) 7,5
2. Szöllősi László 6,5
3. Szilágyi Norbert 6,5
4. Fekete Albert 6,5
5. Németh Gergely 6
6. Balogh Dávid 6
7. Kovács Márton 6
8. Balogh Péter (Szlovákia) 6
9. Samu Sorin-Mihai (Románia) 6
43 induló, 9 forduló
A hölgyek versenyében Fekete Ágnes a harmadik helyen végzett.

 Fekete Albert

Immáron a 4. alkalommal vettünk részt az ExtremeMan 
Nagyatád versenyen, amely egyben a XXVII. Hosszútá-
vú Triatlon Országos Bajnokság is volt. A verseny távja a 
klasszikus ironman távú triatlon, amely 3,8 km úszás, 180 
km kerékpár és a végén 42,2 km futás egymás utáni fo-
lyamatos teljesítéséből áll.

A versenyen lehetőség van váltócsapatok indulására is. 
Idén már harmadszorra a Megváltók 3 nevű csapat képvi-
selte szakosztályunkat. A Körömi Emese, Kató Róbert, 
Kovács Bence és Papp Viktor összeállítású csapat 10 óra 
56 perc alatt teljesítette a távot. Ezzel az eredménnyel kate-
góriájukban 25 csapat közül a 7. helyezést szerezték meg.

Egyéniben 3. alkalommal sikerült teljesítenem a tá-
vot, amely idén 13 óra 3 perc alatt sikerült. Itt szeretném 
megköszönni a segítséget a csapat minden tagjának, nél-
külük nem értem volna célba.

Nagy Ádám
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LABDARÚGÁS
A DÉVAVÁNYAI SE CSAPATAI

2017. SZEPTEMBER 9-TŐL JÁTSZÁK DÉVAVÁNYÁN
A HAZAI MÉRKŐZÉSEIKET!

A nyár folyamán a Dévaványa indított egy második felnőtt 
csapatot a Megye 3. Északi csoportban!

Dévaványai SE II. néven. A Keret játékosai:  Juhász 
Zsolt, Hegedűs Zsolt, Sági Bence, Tagai Attila, Kovács 
Zsolt, Tamási István, Takács Ferenc, Bereczki Árpád, Zsila 
Péter, Kovács Gyula, Hajdú Ádám, Dr. Szitás László, Varjú 
Árpád, Molnár József, Nagy Róbert, Pesztránszki Ferenc, 
Kálai Béla, Pálfi  János, Nyíri János, Nyíri Attila, plusz az 
ifi ből feljátszó játékosok.

Aki szeretne minél hamarább értesülni a Dévaványai SE 
eredményeiről, mérkőzéseiről az látogasson el a következő 
honlapokra: www.devavanyase.gportal.hu vagy a www.de-
vavanyaise.hu oldalakra.

A dévaványai csapatnál az alábbi változások történtek a 
nyáron.

ÉRKEZŐK: Kovács Ferenc (Békéscsaba 1912 Előre II), 
Hrabovszki Ákos (Békési FC), Szabó Péter (Békési FC), 
Molnár József (Körösladányi MSK), Kovács Zoltán (Békés-
csaba 1912 Előre U16),

TÁVOZÓK: Kéki Csaba (Körösladányi MSK), Tusják 
Gábor (Kardos-Örménykút KSK), Petneházi Sándor (Körös-
tarcsa KSK).

2017. július 12. szerda /Felnőtt/ 18:30 GYOMÁN.
 Gyomaendrődi FC - Dévaványai SE   3 - 5  (2 - 4)

Dévaványai SE:  1 Sági B. (12 Juhász Zs. 60’), - Ungi 
A. (Kovács Gy.), Séllei D., Hrabovszki Á., Marton L., - 
Adamecz I. - Barna T., Kovács F., Gubucz V., - Papp V., Er-
nyes R. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők:  Kiszely M. 29’, Békési N. 45’, Hunya K. 69’, 
ill: Ernyes R. 10’, Papp V. 27’, 41’, Kovács F. 35’, Barna 
T. 48’.

2017. július 15. szombat 08:30 - 16:00
VII.VÁROSNAPI KISPÁLYÁS PROFI
LABDARÚGÓ KUPA EREDMÉNYEI

Teve FC - Harmadik Félidő   1 - 0
Doktor X - Fordulat   1 -2 
Live Sport Pub - Teve FC   1 - 2
Harmadik Félidő - Fordulat   0 - 1
Doktor X - Live Sport Pub   2 - 2
Fordulat - Teve FC   3 - 4
Doktor X - Harmadik Félidő   2 - 0
Live Sport Pub - Fordulat   1 - 2
Teve FC - Doktor X   2 - 0
Harmadik Félidő - Live Sport Pub  1 - 2

VÉGEREDMÉNY:
1. Teve FC 
Szász D., - Tóth Misi, Szalai Balázs, Szőnyi Bence, Ko-
vács Ferenc, Kisari Tibor, Gubucz Viktor, Ernyes Róbert, 
Mácsai László.
2. Fordulat
Végh Tamás, - Furka Zsolt, Nagy Viktor, Nemes István, 
Kotalik Róbert, Berczi Mihaly, Magyar Zsolt, Furka La-
jos, Diós József, Diós Kristóf, Gubucz Daniel.

3. Live Sport Pub
Arnótczky Csaba, - Földi Zsolt, Szeverenyi Daniel, 
Hőgye Zsigmond, Hőgye Bence, Nagy Istvan, Molnár 
Tibor, Bánfi  Ákos, Banfi  Ádám.
4. Doktor X
Sági Bence, - Szitás Laszló, Bereczki Árpád, Nagy Ró-
bert, Pesztránszki Ferenc, Hrabovszki Ákos, Adamecz 
István, Ungi Andras, Molnár József.
5. Harmadik Félidő
Zsila Péter, - Marton Lajos, Nyiri Attila, Papp Viktor, 
Papp Krisztián, Purger Ferenc (Mogyi), Somogyi Tamás, 
Kovács Tibor.

Legjobb kapus: Sági Bence (Doktor X)
Gólkirály: Ernyes Róbert (Teve FC)
Legjobb mezőnyjátékos: Kovács Ferenc (Teve FC)

2017. július 19. szerda /Felnőtt/ 18:30 GYOMÁN
 Gyomaendrődi FC - Dévaványai SE  1 - 3  (0 - 1)

Góllövők: Csapó P. 79’ (11-es), ill: Ernyes R. 45’, 48’, 
Papp V. 68’.

Dévaványai SE: 1 Sági B. - 13 Szalai B. 6 Tóth Misi, 
12 Hrabovszki Á., 19 Marton L., - 8 Adamecz I., 20 Szabó 
P., - 21 Barna T., 10 Ernyes R., 7 Kovacs F., - 17 Papp V., 
Cserekent jatszottak még: 24 Juhász Zs., 14 Somogyi T., 18 
Séllei D., 5 Ungi A., Játekosedző: Kovács Gyula.

2017. július 22. szombat /Felnőtt/ 10:00 GYULÁN
 Gyulai Termál FC - Dévaványai SE  4 - 0  (0 – 0)

Góllövők: Czirok J. 53’, Fülöp T. 76’, Sás Á. 87’, Repisky 
D. 90’.

Dévaványai SE: 97 Szász D. (24 Juhász Zs. 78’), - 13 
Szalai B., 6 Tóth Misi, 5 Hrabovszki Á., 11 Marton L., - 19 
Kovács Gy. (9 Zsila P. 41’), - 14 Somogyi  T., 8 Adamecz I., 
17 Papp V., 3 Séllei D., - 10 Ernyes R., Játekosedző: Kovács 
Gyula.

2017. július 26. szerda /Felnőtt/ 18:30
Kisújszállási SE - Dévaványai SE  6 - 2  (3 - 1)

Góllövők: Ifj:Kálai B. 12’, Oros 23’, Marton L. 27’ (ön-
gól), Polgár. 49’, 57’, Penti 86’, ill: Hrabovszki Á. 42’, Hor-
váth B. 89’.

Dévaványai SE: 1 Sagi B. (24 Juhász Zs. 62’) - 13 Szalai 
B. (21 Zsila P. 58’), 5 Hrabovszki Á. 19 Marton L. 2 Séllei D. 
(15 Szőnyi B. 70’), - Adamecz I., - 16 Gubucz V. (9 Horváth 
B. 66’), 20 Szabó P. (14 Somogyi T. 68’), 14 Somogyi T. (7 
Molnár J. 46’), 18 Barna T. (16 Gubucz V. 71’), - 10 Ernyes 
R. (11 Pálfi  J. 77’), Cserék: 24 Juhasz Zs., 9 Horváth B., 7 
Molnar J., 3 Kálai B., 11 Pálfi  J., 21. Zsila P., 15 Szőnyi B. 
Játékosedző: Kovács Gyula.

2017. augusztus 2. szerda: 18:00 Békéscsabán.  
Békéscsaba 1912 Előre U19 - Dévaványai SE 3 - 2  (2 - 1) 

Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 3 Kálai B., 
5 Hrabovszki Á., 11 Marton L., - 16 Gubucz V. (21 Zsila P. 
58’),  20 Szabó P., 14 Somogyi T., 8 Adamecz I., - 9 Horváth 
B., 10 Ernyes R., (19 Kovács Gy. 78’). Játékosedző: Kovács 
Gyula.

Góllövők:  15’, 44’, 87’, ill: Horváth B. 20’, Kovács Gy. 90’.

2017. augusztus 5. szombat 17:30 Endrődi pályán! 
MAGYAR KUPA MÉRKŐZÉS Dévaványai SE -

Vésztői SE  1 - 1  (1 - 1) (11-esekkel: 4 - 2)

Dévaványai SE:  97 Szász D., - 13 Szalai B., 3 Kálai B., 
5 Hrabovszki Á., 18 Ungi A., - 11 Marton L., - 16 Gubucz V.  
20 Szabó P., 14 Somogyi T., 8 Adamecz I., -  10 Ernyes R., 
(19 Kovács Gy. 85’). Cserék: 1 Sági B., 21 Zsila P. Játéko-
sedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Gubucz V. 6’, ill: Pap Zs. 26’.

11-esek: Adamecz I., Hrabovszki Á., Szalai B., Szabó P., 
ill: Bessenyei L., Benyó N.

MAGYAR KUPA 2. forduló. 2017. augusztus. 16. szerda 17:30
DÉVAVÁNYAI SE - OROSHÁZI RÁKÓCZI VASAS SE

ENDRŐDI PÁLYÁN!
MAGYAR KUPA 3. forduló. 2017. augusztus. 30. szerda 17:00

Sorsolás lapzárta után!

DÉVAVÁNYAI SE II. 

2017. július 29. szombat 18:00
Körösladány Vegyes - Dévaványai SE II. 2 - 5 (2 - 1)

Góllövők: Bakos J. 7’, Fekete B. 18’, ill: Papp V. 25’, 88’, 
Pesztránszki F. 68’, Varjú Á. 85’, Molnár J. 90’.

Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 14 Hajdú Á. (Gál S. 
46’), 3 Kálai B., 4 Takács F., 13 Szitás L. (12 Hegedűs Zs. 
46’), - 20 Marton L., - 21 Zsila P. (5 Tagai A. 46’), 17 Séllei D., 
19 Pesztránszki F. (7 Molnár J. 46’), - 8 Nyíri J. (11 Varjú Á. 
78’), 10 Papp V. (16 Juhász P. 46’). Játékosedző: Tagai Attila.

2017. augusztus 6. vasárnap 18:00.
Mezőberényi LE II. - Dévaványai SE II.

3 - 2 (0 - 1)
Góllövők: 60’, 63’, 64’, ill: Papp K. 6’, Séllei D. 75’.
DÉVAVÁNYAI SE II: 1 Sági B. (1 Hegedűs Zs 46’), - 21 

Zsila P. (12 Juhász Zs. 46’), 6 Bereczki Á, 4 Takács F. (3 
Tamási I. 46’), 18 Szitás L. (9.Gál S. 46’), - 12 Séllei D. (18 
Szitás L. 76’), 14 Tagai A. (17 Feke B. 46’), 10 Marton L. 
(7 Papp K. 76’), 13 Kovács Zs. (8 Pesztránszki F. 76’) - 8 
Pesztránszki F. (19 Nyíri A. 46’), 7 Papp K. (16 Juhász P. 
46’). Játékosedző: Tagai Attila.

A DÉVAVÁNYAI SE II. PROGRAMJA:
2017. augusztus 13. vasárnap 18:00 

Csökmő – Dévaványai SE II. Edzőmérkőzés!
2017. augusztus 18. péntek 18:00

Körösladány Vegyes – Dévaványai SE II. Egyeztetés alatt!

BAJNOKI PROGRAM 1 – 7 FORDULÓ.

2017. augusztus 26. 17:00 Kamuti SK – Dévaványai SE II.
2017. szeptember 3. vasárnap 16:30  Mezőberényi LE II. – Dévaványai SE II.
2017. szeptember 9. szombat 16:30  Kardos-Örménykút  – Dévaványai SE II.

2017. szeptember 23. szombat 16:00  Gerlai SE  – Dévaványai SE II.
2017. október 1. vasárnap 15:30  Telekgerendási SC  – Dévaványai SE II.

2017. október  6. péntek 15:30  Dévaványai SE II. – Gádoros SE

2017/2018 Megyei I. osztály A Dévaványai SE (felnőtt) Őszi labdarúgó idényének programja

Forduló Dátum Mérkőző csapatok Kezdés Eredmények Indulás

1. 08.12./szo Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE 17:30 14:15

2. 08.19./szo Szarvasi FC - Dévaványai SE 17:30 15:00

3. 08.26./szo Békéscsaba 1912 Előre II. - Dévaványai SE 17:00 14:30

4. 09.02./szo Orosházi Rákóczi Vasas SE - Dévaványai SE 16:30 13:30

5. 09.09./szo Dévaványai SE - Gyulai Termál FC 16:30 -

6. 09.16./szo Dévaványai SE - Kondorosi TE 16:00 -

7. 09.23./szo Vésztői SE - Dévaványai SE 16:00 13:30

8. 09.30./szo Dévaványai SE - Szeghalmi FC 15:30 -

9. 10.07./szo Békéscsabai  Jamina SE - Dévaványai SE 15:00 12:30

10. 10.14./szo Dévaványai SE - Körösladányi MSK 15:00 -

11. 10.22./vas Méhkeréki SE - Dévaványai SE 14:30 12:45

12. 10.28./szo  Dévaványai SE - Mezőhegyesi SE 14:30 -

13. 11.04./szo Dévaványai SE - Szarvasi FC 13:30 -

14. 11.11./szo  Dévaványai SE - Békéscsaba 1912 Előre II. 13:30 -

15. 11.18./szo Dévaványai SE - Orosházi Rákóczi Vasas SE 13:00 -

16. 11.25./szo Gyulai Termál FC - Dévaványai SE 13:00 10:15

17. 12.02/szo Kondorosi TE - Dévaványai SE 13:00 10:30

18. 02.24./szo Dévaványai SE - Vésztői SE (tavaszi rajt) 14:00 -
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Nagy Gábor és Vass Anikó fi a Ákos,
Lovas István és Zsombok Mária lánya Gréta,
Bere István és Patkós Rózsa fi a Benett,
Juhász Árpád és Dékány Renáta fi a Dávid,
Ács Attila és Mészár Nóra lánya Kamilla Maja,
Mester Tibor és Gyöngyösi Emerencia fi a Tibor, 
Tánczos Tamás és Farmasi Nikoletta fi a András, 
Ungi Ferenc és Knap Ilona lánya Réka Ilona.

Születések:

FÖLDET BÉRELNÉK 
DÉVAVÁNYA

HATÁRÁBAN.
06 30/857 5727

Damjanich u. 7. sz.
ház eladó!

Két és félszobás, gázfűtéses 
+ beépített kályha.

Fürdő+wc van. 3,2 millió.

Tel.: 06/30-327-2715

HÁZ ELADÓ!
75 m2 lakóingatlan, 2 szoba, 

konyha, előtér, wc, kamra.  
Központi és gázfűtéssel.

Irányár: 4,45 millió.

Tel.: 06/30-948-14-58
06/30-424-13-58

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

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!

Nevem:

Ács Kamilla Maja
Születtem: 2017.07.20.

Édesanyám neve: Mészár Nóra,
Édesapám neve: Ács Attila.

Gratulálunk!

ÉÉÉÉd á

Dv., Szederkert u. 3. sz.  
alatti két szoba
összkomfortos

családi ház eladó.
Tel.: 06-70/263-52-30

06/30/724-88-69

MI IS A MÉDIAMISSZIÓ? – ÉS MI A FELADATA?

A médiamisszió a Bónum Katolikus televízió adó egyik segít-
sége országunkban és más országokban is, ahol az igét, a kato-
likus liturgiát és az Istenhez való irányítást segítik elő embertár-
saink felé. Erre a segítségre kért fel engem is a Bónum televízió, 
- elvállaltam, hogy korom amit megenged megcsinálom, ahogy 
eddig is tettem. Szeretném személyes élményemet elmesélni, 
hogy mit éreztem amikor átmentem a Bónum csatornára: elő-
ször is úgy éreztem, mintha ujjá születtem volna, nem gondol-
tam, hogy létezik ilyen minden napi szentmise nem is egyszer, 
délutánonként rózsafűzér imádság, valamint a Vatikánból Ferenc 
Pápa beszéde melynek minden szava igaz csak követni kellene. 
A Szentföldről is sokat láttam és hallottam, ugyanis eddig csak 
régi felvételeket láthattunk. A Székelyföldről is sok műsort sugá-
roznak – olyan különös szinte minden napi témának mondhatók 
az itt felsoroltak, mégis új és elhallgatnám egész nap. Még szám-
talan dolgot tudnék mondani, de az egész adásnak a gyökere az 
ott levő alkalmazottak rendkívüli személyisége. Ott mindenki-
ről sugárzik a szeretet, és valószínűleg úgy élnek, mint ahogyan 
mondják még telefonon keresztül is kedvesen beszélnek és ma-
gyaráznak. Még szeretném elmondani, hogy ez a Bónum kato-
likus műsorokat adó csatorna nem csak a katolikusoké, hanem 
mindazoké, akik Isten felé igyekeznek, akkor is ha a liturgiájuk 
más, mert Isten csak egy van, és aki a saját vallásában él, akkor 
is az Istenhez, a mennyei atyához igyekszik. Lehetőség van a 
Bónum Katolikus televízió támogatására, aki szeretné megtenni 
jelentkezzen nálam az alábbi elérhetőségeken. 

Paróczai Károlyné médiamissziós
Telefon: 06-30/347-0366, 06-66/241-876

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

SZÁRZÚZÁST 
VÁLLALOK!

ÉRDEKLŐDNI:
06 30/426 7237

Tel.: 06/20-921-66-48

A Nagy Gábor féle
szeszfőzde

szeptember
11-től üzemel.
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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

Szeretettel emlékezünk
Szarka Sándor halálának 10. évfordulójára.

Felesége, gyermekei és unokái

„Nem múlnak ők el
kik szívünkben élnek”

- Juhász Gyula -

Megemlékezés

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Somogyi Albert halálának 10. évfordulójára.

Szerető családja

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs velünk már.”

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek,

akik Pap Tiborné Z. Nagy Erzsébet temetésén megjelentek, 
koszorúval, virággal, tiszteletüket kifejezték.

Részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Somogyi Albertné temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

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

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Zsila Józsefné Szücs Ilona temetésén megjelentek, 

sirjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

• • • • •
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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. augusztus 28., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni 
a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! Csak 
a 2017. augusztus 28-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: Szeptember 8.
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!

          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.

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

- 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.

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. augusztus 18. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM






