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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2017. július 26. napján rendkívüli 

ülést tartott.
Első napirendben az „Ajánlattétel a Dévaványa Város 

Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01162 kódszámú pályá-
zat keretében történő eszközbeszerzésre” tárgyban indított 
beszerzési eljárás eredményeként az MM MAX Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. bruttó 3.149.968,- Ft összegű 
ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

Második napirendi pontban pályázat benyújtása mellett 
döntöttek, a Margaréta Idősek Otthonának energetikai kor-
szerűsítésére. 

Harmadik napirendként a testület úgy döntött, hogy pá-
lyázatot nyújt be a „Barnamezős területek rehabilitációja” 
elnevezésű TOP-2.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásra, 
multifunkcionális központi városi épület építésére vonat-
kozóan. 

Negyedik napirendben úgy döntöttek, hogy a Vodafone 
Magyarország Zrt.-nek a Dévaványa 01634/8 helyrajzi 
szám alatti ingatlan bérleti szerződés módosítására vonat-
kozó kérelmének tárgyában annak kiegészítése után hoz-
nak döntést.

Ötödik napirendi pontban támogatták a DSE labdarúgó 
szakosztályának elképzelését a Seres István Sporttelepen 
történő sajtóállás létesítésével kapcsolatban oly módon, 
hogy az építmény megvalósításához szükséges 3x4 m-es 
alap-lábazatot az Önkormányzat elkészítteti saját költség-
vetése terhére, azonban a felépítmény megvalósításának 
további költségei a Sportegyesületet terhelik. 

Hatodik napirendként 100.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújtottak a Túrér Partja Középiskolai Alapít-
vány részére, a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma diákjainak testnevelés 
órák keretében megtartandó úszás órákra.

Hetedik napirendben úgy döntöttek, hogy Kurucz-Kato-
na László és Rontó Szilvia által felajánlott Dózsa Gy. u. 
18. szám alatti ingatlan tekintetében készüljön ingatlanfor-
galmi szakvélemény, amely az ott található ingóságokra is 
terjedjen ki.

Nyolcadik napirendi pontként megbízták a polgármestert, 
hogy a Dévaványa és Vidéke Áfész vezetőjével folytasson 
további tárgyalásokat a Dévaványa, Árpád u. 2. szám alatti, 
1802. helyrajzi számú ingatlan megvásárlása tekintetében. 

Kilencedik napirendben a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003, 
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016, TOP-1.4.1-15-BS1-2016- 
00009 kódszámú pályázat keretében ellátandó projektme-
nedzsmenti feladatok biztosítására a KBC Békés Megyei 
Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. bruttó 13.198.475 
Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Tizedik napirendi pontban a Településképi arculati kézi-
könyv és rendelet elkészítésére a Tér és Terület Kft. bruttó 
2.286.000,- Ft-os ajánlatát, mint a legalacsonyabb összegű 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Tizenegyedik napirendként elutasították Tóth Attiláné 
felajánlását, nem kívánják megvásárolni a felajánlott, Vö-
rösmarty u. 3. szám alatti ingatlant.

Tizenkettedik napirendben döntöttek arról, hogy a köz-
foglalkoztatási programban résztvevő dolgozók munkáját 
megköszönik azzal, hogy az Autóscsárdánál 2017. augusz-
tus 12-én tartandó rendezvényen vendégül látják őket. 

A képviselő-testület 2017. augusztus 15. napján ismé-
telten rendkívüli ülést tartott.

Első napirend keretében megalkották a helyi népszava-
zás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelet.

Második napirendben hozzájárultak ahhoz, hogy az Ön-
kormányzat tulajdonát képező Dévaványa, Kossuth utca 
11. szám alatti ingatlant a Dévaványai All Stars Kulturá-
lis és Szabadidő Egyesület székhelyként bejegyezhesse 
szívességi használat jogcímen, valamint ahhoz, hogy az 
Egyesület a nevében szereplő „Dévaványa” szót a megne-
vezésében használja.

Harmadik napirendi pontban dr. Ágoston Sándor kérel-
mét a Képviselő-testület döntéshozatal céljából továbbítot-
ta a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványhoz.

Negyedik napirendi pontként az önkormányzat által mű-
velt földterületeken termelt 143,250 tonna őszi búza érté-
kesítése eredményeként Szűcs Tibor mezőgazdasági vállal-
kozó nettó 6.016.500,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

Ötödik napirendi pontban Flack Zoltán kérelmét a képvi-
selő-testület döntéshozatal céljából továbbította a Dévavá-
nya Felemelkedéséért Közalapítványhoz.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatásá-
nak odaítélésről hoztak döntést, 3 esetben, mindösszesen 
1.500.000,- Ft értékben.

A képviselő-testület ünnepi ülését 2017. augusztus 19. 
napján tartotta. A polgármester köszöntötte az ünnepi ülé-
sen megjelenteket, majd megadta a szót dr. Pacsika György 
Járási Hivatalvezető részére, hogy megemlékező beszédet 
mondjon.

Az ünnepi beszéd elhangzását követően sor került a 
„DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés átadására, amelyet eb-
ben az évben Polyákné dr. Patka Lenke részére ítélt oda 
a képviselő-testület.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2017. 
szeptember 28. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek 
napirendjei a következők:

1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékeny-
ségéről.

2. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyze-
téről szóló tájékoztató megvitatása.

3. Dévaványai Települési Értéktár által elvégzett éves 
munka értékelése

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.



Visszakerül önkormányzati 
fenntartásba az idősek otthona

A képviselő testület döntése alapján 2018.01.01. 
napjától kilép a Szeghalom Többcélú Kistérségi 
Társulásból és a településekkel közösen fenntar-
tott szociális intézményhálózatból, így a Marga-
réta Idősek Otthona, a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és a Támogató Szolgálat visszakerül az 
önkormányzatunkhoz.

A döntés előtt több szempont is mérlegelésre 
került, ezek közül az egyik legfontosabb az volt, 
hogy az intézmény a korábbi formában, vagyis sa-
ját, önkormányzati működtetésben és fenntartásban 
biztosabb lábakon állt, így a jövőben az ellátotti és 
munkavállalói szempontból is kedvezőbb feltéte-
lekkel tudnánk működtetni az intézményt. A vezetés 
figyelme nem oszlik meg a telephelyek között, ha-
nem csak a saját intézményre kell összpontosítani.

A másik, hogy a társulás összköltségvetése 607 
millió Ft-ot meghaladó, ugyanakkor csak a déva-
ványai szociális intézmény-együttes költségve-
tése több mint 224 millió Ft, ebből jól látszanak 
az arányok is. A szociális/gyermekjóléti területen 
többnyire a nagyobb ellátórendszerrel rendelkező 
települések (Szeghalom, Dévaványa) viszik a „há-
tukon” a többi települést, a náluk keletkező anyagi 
többletet visszaforgatják az esetlegesen keletkező 
költségvetési hiányba, mely a társulási formából 
adódóan alapvetően rendben van. Települési szin-
ten ez azonban azt jelenti, hogy bár a helyi intéz-
ményünk működése közben hiány nem keletkezett, 
a más településeken keletkező hiányt nekünk is 
lakosságszám-arányosan vállalnunk kell. Miután 
az elmúlt években a társulás több települése által 
„megtermelt” hiányba városunknak is további befi-
zetéseket kellett eszközölni, ezért tárgyalásokat 
kezdeményeztünk a társuláson belül, de ezek saj-
nos nem vezettek eredményre. Dévaványa számára 
nem volt elfogadható a kialakult helyzet, így a fenti 
döntés meghozatala mellett döntött. A változást kö-
vetően minden - vezetőt, irodai és ápolásban - dol-
gozót tovább akarunk foglalkoztatni, munkájukat 
elismerjük és számítunk arra a továbbiakban is.

Elkészült a lelátó a sportpályán

A sport egyesület a tavalyi évben sikeres pályá-
zatott nyújtott be buszbeszerzésre, szerencsére 
azonban a tervezett összegnél lényegesen – közel 

4,5 millió forinttal – olcsóbban sikerült a gépjár-
művet megvásárolni. A fennmaradó összeg átcso-
portosítását a támogató engedélyezte, így az egye-
sület egy 102 férőhelyes lelátó építése mellett 
döntött. Az önkormányzat elvállalta a lelátó alapo-
zásának elkészítését, melyre a külsős kivitelező az 
előre elkészített acél szerkezetet a nyár folyamán 
elhelyezte. Éppen időben, hiszen augusztus utolsó 
hétvégéjén már a felújított pálya is megnyithatta 
kapuit és lezajlott az első dévaványai rendezésű 
meccs. Reményeink szerint ezen túl egyre több lá-
togatót fognak majd fogadni zöld-fehér üléssorok.

Köszöntő Idősek napja
alkalmából

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, 
hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”

Sütő András 

Mint minden évben, engedjék meg nekem idén 
is, hogy néhány szóban felhívjam figyelmüket egy 
közelgő nagyszerű ünnepre: az idősek napjára. A 
mi örömteli kötelességünk, hogy átvegyük tőlük a 
gondoskodó szerepet és támaszt nyújtsunk nekik 
a pihenés éveiben. Feladatunk lehetővé tenni szá-
mukra az öregkorhoz méltó életet, vigyáznunk kell 
rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény 
munkája után örömteli életet élhessenek. Fontos, 
hogy az idősek érezzék, nem hagyjuk magukra 
és hogy meghatározó részei életünknek. Kérem 
Önöket, hogy egy-egy kedves szóval, gesztussal 
köszöntsék fel idős szüleiket, nagyszüleiket, ro-
konaikat, barátaikat, szomszédjaikat, emlékezze-
nek meg Önök is e nemes ünnepről.

Dévaványa Város Önkormányzata nevében ez-
úton is kívánok minden kedves idős hölgynek és 
úrnak jó egészséget és családja körében eltöltött 
hosszú, boldog életet.

Valánszki Róbert,
polgármester
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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MEGHÍVÓ
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a város roma nemzetiséghez tartozó lakossága 

közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása érdekében,

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás időpontja: 2017. szeptember 27. (szerda) 9 óra

A közmeghallgatás helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terem

Az érdeklődő lakosokat szeretettel várjuk!

Kovács Attila Tamás sk.,
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Dr. Patka Lenke Marosvásárhelyen született 1958.06.09-
én. Általános, középiskolai valamint egyetemi tanulmá-
nyait szülővárosában végezte. Szülei elmondása szerint 
kisgyerekkora óta mindig orvos szeretett volna lenni.

1984-ben végzett a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszer-
ipari Iskolába, ahonnan társaival együtt - mint a magyar 
orvosokat - román lakta területre Moldvába helyezték.

Ott 1990-ig dolgozott, 3 évet rezidensként, majd 3 évet 
körzeti orvosként.

1990 márciusában telepedett át Magyarországra, ahol 
3 hónapot dolgozott a Békéscsabai kórházban, majd au-
gusztus 1-jétől Dévaványára került háziorvosként.

Szülőföldjétől azért nem szakadt el teljesen, mert bár 
édesanyja a szomszédjában lakik, évente kétszer-három-
szor hazalátogatnak Marosvásárhelyre, ahol a hegymászás 
iránti szeretetének hódolhat.

Férjével két gyermeket nevelnek. Peti fiuk idén végez 
Szegeden közgazdászként, lányuk Lenke Debrecenben a 
TTK Biológia szakán II. éves hallgató.

Életcélja: élni és dolgozni, valamint az embereken segí-
teni a legjobb tudása szerint.

Az elismeréshez gratulálunk, további családja körében 
eltöltött boldog és tevékeny éveket kívánunk.

DÉVAVÁNYÁÉRT KITÜNTETÉS
Az ünnepek mindig arról szólnak, hogy valamire emlékezünk, ami része a történelmünknek, 

a múltunknak, egyéni és közös sorsunknak. Jó alkalmak ezek a pillanatok arra, hogy testben és lélekben egyaránt 
megálljunk egy kicsit és elgondolkozzunk a múlt egy szeletén. Mi miért történt, ki mit tett, hogy élt, cselekedett. 

És éppen ezen emlékezés okán ítéli oda a képviselő-testület minden évben a város legrangosabb kitüntetését is, azoknak 
az embereknek, akik példát tudnak adni a jelennek, akik munkájukkal városunkat szolgálták, szolgálják. Dévaványa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város polgárainak elismerése és megbecsülése kifejezéseként a településért 
kiemelkedő tevékenységet végzett személyek részére a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetést alapította. 

A kitüntetés odaítélhető minden olyan magánszemély részére, aki a település érdekében  kiemelkedő társadalmi munkát 
vagy tudományos, művészeti, oktató, vagy egyéb olyan tevékenységet végzett, amellyel Dévaványa Város javát és 
felemelkedését szolgálta.  A képviselő-testület évente maximum egy személynek adományozhatja a kitüntetést.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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

Munkáltatói fórum 
Gyomaendrődön

2017. augusztus 16-án, Gyomaendrődön 
munkáltatói fórum került megrendezésre. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium 10 mil-
liárd forint összegű nyílt pályázatot hirde-
tett a mikro-, kis- és középvállalkozások 
munkahelyteremtő beruházásainak támo-
gatására, amelyre szeptember 15-ig lehet 
pályázni.

A fórumon megjelenteket Toldi Balázs, 
Gyomaendrőd Város polgármestere kö-
szöntötte. A rendezvény házigazdája Dr. 
Pacsika György, a Gyomaendrődi Járá-
si Hivatal vezetője volt. A vállalkozások 
számára kiírt pályázat részleteiről Pántya 
Imre, a Társadalombiztosítási és Foglal-
koztatási Főosztály vezetője tájékoztatta a 
résztvevőket. Ezt követően Tímárné Buza 
Ilona, a Gyomaendrődi Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási osztályvezetője a jelenlegi 
bérjellegű és egyéb támogatási lehetősé-
gekről tájékoztatott. Dr. Juhász Marianna, 
a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztály Munkaerőpiaci osztályvezetője 
a pályázati kiírásban szereplő anyagi biz-
tosítékokra vonatkozó szabályokról adott 
bővebb tájékoztatást, és ezután szakmai 
konzultációra került sor. A rendezvényre a 
gyomaendrődi, a szarvasi és a szeghalmi 
járásból több mint 50 munkáltató látoga-
tott el.  A munkáltatói fórumon kívül a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal Társadalom-
biztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya 
folyamatosan biztosít konzultációs lehető-
séget minden érdeklődő pályázó számára. 
A pályázati dokumentáció egyaránt letölt-
hető a Nemzetgazdasági Minisztérium és a 
Békés Megyei Kormányhivatal honlapjá-
ról; a http://www.kormany.hu/hu/nemzet-
gazdasagi-miniszterium ill. a http://www.
kormanyhivatal.hu/hu/bekesoldalról.

Nyáron sem pihen a Vidra 
Mentőcsoport

A Gyomaendrődi Járás területén te-
vékenykedő, speciális mentési képessé-
gekkel rendelkező Vidra Önkéntes Járási 
Mentőcsoport Egyesület 2017 nyarán sem 
tétlenkedett.

Az egyesület többféle programon is kép-
viseltette magát a közelmúltban. Május-
ban a Dévaványai Gyereknapon és Gyo-
maendrődön a Kihívás Napján, valamint 
júniusban a Hunyai Falunapon. A Vidra 
Mentőcsoport tagjai alpintechnikai eszkö-
zeikkel rekeszmászási lehetőséget biztosí-
tottak a fiatalok számára, amely rendkívül 
izgalmas ügyességi próbatételt jelentett a 
gyermekeknek. Több helyszínen kutyás 
bemutató is színesítette a mentőcsoport ál-
tal kínált programot.

Az idei évben a Békés Megyei Önkor-
mányzattól sikeres pályázat útján elnyert 
összegből egyenruhaként funkcionáló gal-
léros póló került beszerzésre.

2017. június 17-én került megrendezés-
re a dévaványai „Vidrafeszt” elnevezésű 
rockzenei est, amelynek bevételei  - azaz 
a helyszínen megváltott támogató jegyek 
- teljes egészében a Vidra Mentőcsoport 
felszerelését szolgálták. A fellépő öt zene-
kar (Mudfield, Clouds of Chaos, Nothing 
Exact, Feláldozhatók, Vida Rock Band 
Roll) közel 130 embert szórakoztatott az 
esemény során.

A XXI. Nemzetközi Volkswagen „BO-
GÁR” Találkozónak helyet adó Gyoma-
endrődi Liget Fürdő nagymedencéjében a 
Vidra Mentőcsoport két tagja búvárkodási 
lehetőséget biztosított az érdeklődők szá-
mára, így népszerűsítve a mentőcsoport 
tevékenységét.

Közös bemutatkozás
A Gyomaendrődi Járásban negyedszer 

is kísérő programként szerepeltek a köz-
foglalkoztatásban termelt értékeikkel az 
önkormányzatok a helyi rendezvényeken. 

Májustól minden hónapban volt egy 
alkalom, amikor együtt mutatkoztak be a 
járási önkormányzatok közfoglalkoztatá-
si termékeikkel. Első alkalommal a Gyo-
maendrődi Sajt- és Túrófesztiválon, majd 
azt követően - az akkori megegyezésnek 
megfelelően - minden település kiemelt 
eseményén is  bemutatták értékes terméke-
iket, tevékenységeiket a közfoglalkozta-
tók. Júniusban Hunyán az Arató Napokon, 
júliusban Dévaványán a Városi Napo-
kon, augusztus 19-én Ecsegfalván a Fa-
lunapon láthatták az érdeklődők például 
a gyomaendrődi fából készült kültéri bú-
torokat és textil termékeket, a dévaványai 
szőnyegeket, konyhai- és lakástextíliákat, 
hímzett ajándék tárgyakat. Hunyáról az 
értékes tökmag és egyéb mezőgazdasági 
termékek kerültek bemutatásra, Ecsegfal-
va pedig hazai terepen is kitett magáért, 
hiszen finom zöldségekből készített sü-
teményekkel, különleges szörpökkel és 
savanyúságokkal várták az érdeklődőket. 
Dankó Béla országgyűlési képviselő is 
részt vett a rendezvényen és meglátogatta 
a standokat Kovács Mária polgármester 
asszonnyal és Tímárné Buza Ilonával a 
járási hivatal foglalkoztatási osztályának 
vezetőjével. Gyomaendrőd önkormány-
zata negyedik alkalommal is biztosította 
a faházak kiszállítását és összeszerelését, 
biztosítva ezzel a színvonalas bemutatko-
zási lehetőségeket. Jól példázzák ezek a 
rendezvények a járási hivatal és a telepü-
lési önkormányzatok sikeres együttmű-
ködését.

A csatolt képeket
Ambruzs-Szabó József készítette.
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A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Az utóbbi időben több embertől 

is hallottam, hogy mennyire fon-
tos a hit. Sokan mondják, hogy 
hit nélkül nem lehet élni. Ez tel-
jesen igaz, csak egyáltalán nem 
mindegy, hogy miben vagy kiben 
hiszünk. Mindannyiunknak Jézus 
Krisztusban és az általa alapított 
Egyházban kell hinnünk, mert csak 
ez vezet az üdvösségre. A Második 
Törvénykönyv 18,10-ben találjuk: 
„Ne akadjon közted senki, aki fiát 
vagy lányát arra készteti, hogy tű-
zön menjen át; aki jövendőmon-
dásra, varázslásra, csillagjóslásra 

vagy boszorkányságra adja magát.” A szomorú az, 
hogy a szentírás és az egyház tanítása ellenére sokan 
ilyen féle praktikáktól várnak segítséget. Mindez a 
vallási tudatlanságra vezethető vissza, hiányoznak 
azok az alapok, amin állva egyértelműen elutasítja 
az ember az Isten számára utálatot jelentő dolgokat. 
Hiányzik az igaz Istenbe vetett hit és bizalom is. Sze-
retném mindannyiuk figyelmét felhívni, hogy az em-
lített praktikák (jóslás, varázslás, kártyavetés stb.) a 
megtévesztésen alapulnak. A hazugságok mellé némi 
igazságot is kevernek, de mindennek a célja az ember 
eltérítése Isten útjáról. A törvénykönyvben is említett 
praktikák, nem a jó Istentől, hanem a gonosz lélektől 
származnak, ezért mindannyiunknak óvakodnunk kell 
az efféle dolgoktól, hacsak nem a romlásunkat akarjuk 
megfizetni. Nem egy ember keveredett egy rövid eny-
hülés után, még nagyobb bajba, mint azelőtt volt. Igen, 
mert az igazi gyógyulást csak 
Jézus Krisztus adhatja meg, az 
Ő Egyházán keresztül. Ne hagy-
juk tehát magunkat megtévesz-
teni, mindig vizsgáljuk meg, 
hogy vajon az illető jós stb. ki-
nek a nevében, kinek az erejé-
ben cselekszik. A szentírásból, 
az Egyház tanításából ismerjük 
azokat a dolgokat, amelyek nem 
Istentől származnak. Ezeket a 
legnagyobb mértékben kerül-
nünk kell. Az  Egyházban min-
den megvan, ami boldogulásunk 
és örök üdvösségünk szempont-
jából szükséges. Ezekkel a lehe-
tőségekkel éljünk és ne a gonosz 
lélekhez forduljunk segítségért, 
mert az, csak tönkretenni akar 

bennünket. Amint a szőlővessző nem teremhet gyü-
mölcsöt a szőlőtő nélkül, a mi életünk sem lehet gyü-
mölcsöző, ha nem Jézus Krisztushoz kapcsolódunk. 
Hit nélkül senki nem tud élni, viszont nem mindegy, 
hogy miben és kiben hiszünk! 

Hirdetett szentmisék:

Minden vasárnap, szentmise 9.30-tól a 
templomban.

Figyelmükbe:

Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házas-
ságkötési oktatásra lehet jelentkezni.

Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 
14 órától, a plébánián.

Szeptember hónap pénteki napjain, 16.00 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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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!

Dévaványa Város Önkormányzata ingyenes 
csoportos utazást szervez emlőszűrésre. A szűrő-
vizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyo-
kat várjuk, akik a szűrőállomástól meghívólevelet 
kaptak és bármilyen oknál fogva nincs módjuk 
egyénileg Békéscsabára utazni. Az önkormány-
zat megfelelő számú, legalább 12 fő, jelentkező 
esetén, időpont egyeztetést követően tud kisbuszt 
indítani a vizsgálatra. Jelentkezni a Dévaványa 
Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában (ön-
kormányzat 1. sz. iroda) vagy a következő tele-
fonszámon lehet: 06 66/483 100/129 mellék. Fa-
cebookon is fel tudják venni velünk a kapcsolatot 
üzenetben.

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

FELHÍVÁS INGYENES EMLŐSZŰRÉSRE!

A Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek döntése alapján a dévaványai lakosok díjmente-
sen juthatnak el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz 
tartozó Szeghalmi Tüdőgondozóba.

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

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

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

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

06-66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondo-
zótól.

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

TÜDŐSZŰRÉS
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Idén is megrendezésre kerül az 
Európai Autómentes Nap Dévavá-
nyán 2017. szeptember 22-én, pén-
teken, melyre ismét várjuk a veterán 
és egyedi készítésű kerékpárral ren-
delkező tulajdonosokat a református templom előtti főtérre.

Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő 
vagy egyedi készítésű kerékpárral jöjjön, mutassa meg az 
érdeklődőknek és vegyen részt a 8. alakalommal megrende-
zésre kerülő „Gurul 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 ke-
rékpárral kapcsolatos információkat (gyártás éve, típusa, 
tulajdonos neve) előre ki tudjuk nyomtatni, és majd a hely-
színen a kerékpáron el tudjuk helyezni!

További információ:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában, 

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

Keressük Dévaványa legrégebbi, működőképes és 
egyedi készítésű kerékpárját

Az Európai Autómentes Nap keretén belül rajzver-
senyt 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, isko-
lás 1-4. o. és 5-8. o. – az első három helyezettet ju-
talomban 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.

FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA

§
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

FELHÍVÁS!
Keressük Dr. Papp Jenő 

egykori községi orvos leszármazottait.

Információkat a múzeumba várjuk!
Telefon: 485-040. Köszönjük!

Újra kell küllőzni kerékpárja kerekét?

Az Autómentes napon Budai 
Sándor megcsinálja! Kérése, 
hogy megfelelő méretű küllőket 
hoznak, illetve az abroncsok tisz-
ták legyenek.

BRINGADOKTOR



Dévaványai Hírlap - 10. oldal

I. ,,NAGYON NYÁR!” TÁBOR
2017.08. 07-11. között első alkalommal került megren-

dezésre a Dévaványai Általános Művelődési Központban a 
,,Nagyon nyár” tábor, amelynek célkitűzése az volt, hogy 
a nyári szünet utolsó hónapjában a gyerekek olyan prog-
ramokkal teli hetet töltsenek el, amely számukra kedvező 
lehetőségeket nyújt. Így a tábort egy ismerkedős nappal 
kezdtük, majd mindenki megcsillogtathatta kreativitását, 
hiszen elkészültek a saját névtáblák, amelyeket mindenki 
a számára kedves technikával oldott meg. A helyben elfo-
gyasztott ebéd után bekuckózhatott mindenki egy tál pat-
togatott kukoricával a moziterembe, ahol animációs mesét 
nézhettek meg. Minden nap végén, egy –szintén általuk 
elkészített- gondolatborítékba írhatta, rajzolhatta le min-
denki, hogy mik tetszettek nekik az aznapi programlehe-
tőségek közül, illetve mik fogalmazódtak meg bennük az 
adott napon. Kedden kalandtúrára mentünk a gyomaend-
rődi  Erzsébet-ligeti lombkoronasétányra, ahol megismer-
kedhettünk környezetünk élővilágával, mindeközben egy 
rejtvényt kellett csapatokban megoldanunk. A kirándulás 
végén az ebédünket a Körös Étteremben fogyasztottuk el. 
Szerdán az erő és az ész is szerepet játszott a művelődé-
si ház udvarán létrehozott akadálypályákon és sorverse-
nyeken, illetve bringó hintózásra is lehetőség nyílt. Majd 
délután Molnár Tündi tartott gyerekjógát, amelynek nagy 
sikere volt a gyerkőcök körében.

Csütörtökön Vida Andi érkezett hozzánk, hogy a gye-
rekeket is bevezesse a mandala készítés mesés világába, 
amelyet a kicsik és nagyok, fiúk és lányok is mind élvez-
tek. Majd a kreatív időtöltés a délutánra is igaz volt, ahol 
elkészültek a saját készítésű képkeretek, amelybe a kirán-
duláson megörökített csapatkép került, így mindenki haza-
vihette és megőrizhette a tábori emlékét. Ezt követően retró 
pikniket tartottunk az udvaron, ahol zsíros,- lekváros-, és 
vajas kenyér csillapította az éhséget. Pénteken a strandon 
töltöttük a délelőttöt, a tábort pedig közös játékkal, tánccal 
és gofrisütéssel zártuk, majd a gyerekek elmondhatták a 
gondolatborítékba gyűjtögetett ötleteket, gondolatokat, ér-
zéseket.

Mindenki jól érezte magát, megtalálta barátait, vagy 
épp itt ismerte meg őket. Negatívumként mindössze any-
nyi hangzott el a gyerekektől, hogy legközelebb lehetne 2 
hetes a tábor ☺

Köszönjük a segítséget és a közreműködést a nyári di-
ákmunkásainknak, Purgel Ferencnek és Andinak a gyerek-
barát és finom ebédért, Budai Sándornak, hogy rendelke-
zésünkre bocsájtotta a bringó hintóját, Molnár Tündinek 
a jógáért, Vida Andinak a mandalázásért és a művelődési 
ház minden dolgozójának, hogy segítette munkánkat és a 
gyerekek ittlétét, illetve a szülőknek, hogy minket válasz-
tottak! Várunk mindenkit jövőre is!

A DÁMK Művelődési Ház dolgozói

A Dévaványai Múzeumbarátok Köre által felnőt-
tek számára meghirdetett kézműves alkotótáborra 
jelentkezőket megbeszélésre hívjuk szeptember 
14-én, csütörtökön 16 órakor, a múzeumba. Téma 
a tábor programjának és az időpontjának egyeztetése.

Tervezett témakörök:
gyapjú - nemez - fonalmunka és képzőművészet 

- festészet - papírmunkák.

Tervezett időpont:
október 13-15.  

KÉZMŰVES ALKOTÓTÁBOR FELHÍVÁS
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NAPKÖZIS TÁBOR - KURUCZ PORTA
Idén, immár harmadik alkalommal fogadta a Kurucz Por-

ta a dévaványai gyerekeket. Strandolással töltötte napjait 
18 kislány és kisfiú. Készítettek csipetkét a gulyásba,vizet 
húztak a gémeskútból, nemezeltek, macit hajtogattak és 
persze nem maradhatott el a lovacskázás, kardozás, baj-
vívás mellett a zsákbanfutás, talicskázás, kötélhúzás sem. 
A kis csapat kirándulást tett Gyulán. Megcsodálták a Szent 
Miklós katedrálist, körbejártak a várban, érdekes ismere-
tekhez jutottak a TÁJVÍZHÁZ-ban. A városnéző kisvonat 
sem maradt ki a programból. Ahhoz, hogy mindez meg-
valósuljon segített Valánszki Róbert polgármester úr, aki 
a táborozók rendelkezésére bocsátotta az önkormányzati 
kisbuszt, illetve a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány  
is támogatta a kirándulást. A zárónap meglepetést tartoga-
tott gyereknek, szülőnek a hagyományőrző íjászattal, no 
meg a negyven szeletes tortával. Köszönet illeti Szabóné 
Bettikét, aki sokat tett azért, hogy ismét gyerekzsivaj töltse 
be a porta udvarát. Köszönjük minden közreműködőnek a 
gyerekek nevében is a segítséget.

Rontó Szilvia

A közelmúltban a múzeum egy értékes kézimunkát 
kapott. A készítő Budai Sándor, aki aprólékos gond-
dal, gobelin technikával hímezte ki városunk címerét. 
Köszönjük!

AJÁNDÉK
 2017.07.31-2017.08.03 között megrendezésre került az 

idei nyári napközi, ahol 16 gyermek tartalmas programo-
kon vehetett részt. A szervezésben a Család és Gyermekjó-
léti Szolgálat  családsegítő és külső önkéntesek, közösségi 
tevékenységet végző fiatalok vettek részt.

Az idei évben a nyári napköziben részesülő gyerekek 
azon családok közül kerültek ki, akik a szolgálatunkban 
gondozásban részesülnek.

A héten változatos programokkal készültünk és a gyer-
mekek nagyon jó hangulatban töltötték el ezt a hetet. 

Ezúton köszönjük a segítők és a közreműködők aktív 
részvételét a programok lebonyolításában. Külön köszön-
jük azon családok segítségét, akiket az utcakereső játék 
alkalmával segítették a gyerekeket és ajándékaikkal színe-
sítették a programot.

A szervezők: Kajla Csilla, Bogya Istvánné, Marton Anikó.

Köszönjük az  önkéntesek munkáját és a közösségi tevé-
kenységet végzők részvételét: 

Nyuzóné Korán Tünde, Csillag Istvánné, Kajla Zsuzsanna, 
Rabi József, Tóth Gáborné, Ignácz László (Dévaványai 
Rendőrőrs), Gyányiné Vincze Róza, Gyányi Marianna, 
Tapodi Csaba, Gyányi Éva és családja, Kajla Zsuzsanna 
és családja, Szarka Kitti és családja, Kanó Stefánia, Feke 
Alexandra, Szeleczkiné Szegedi Erika.

Bogya Istvánné, telephelykoordinátor

NYÁRI NAPKÖZI A CSALÁDSEGÍTŐBEN
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Tiszavasvári – 
Vasvári emléknap:

2017. július 12.

A tiszavasvári Vasvári Pál Társaság, 
a Vasvári Hírmondó 2017. júniusi szá-
mából értesült a 2018. március elejére 
tervezett könyvem megjelenéséről, s 
ennek alkalmából tisztelettel fogadtam 
el az emlékünnepségen való részvételt.

Az emlékező jelenlévőket – a buda-
pesti Vasvári Pál Polgári Egyesület, a 
körösfői Rákóczi Kulturális Egyesület, 
a nyírvasvári Vasváriak Vasváriért Köz-
életi Egyesület küldöttségét Nácsáné 
Dr. Kalán Eszter a helyi Vasvári Pál Tár-
saság elnöke köszöntötte. A Himnuszt 
követően Benyusz Marcell a múzeum 
történésze adott hiteles életút bemutatót 
- Vasvári Pálra, a katonára emlékezve.

A színvonalas, Vasvári-emléknapot a 
helyi Musical Tanoda hallgatói szava-
lattal, zenével és szólóénekekkel tették 
méltó eseménnyé.

Az emlékünnep ezt követően Tisza-
vasvári város bűdi részén folytatódott, 
ahol egykor Fejér (Vasvári) Pál is szü-
letett. Itt az emlékező köszöntőt köve-
tően a Vasvárihoz kötődő szervezetek, 
Tiszavasvári Város Önkormányzata, 
valamint a születendő könyv írójaként 
helyeztem el Vasvári Pál szobránál - te-
lepüléseink közös emlékkoszorúját.

 Fotó: Vasváriak Vasváriért Közéleti 
Egyesület - Nyírvasvári

Vasvári Pál emlékszobra Tiszavasváriban:
Bűd, 1826. július 14. – 
Marisel, 1849. július 6.

Az érdeklődő lakos társakat és a Vas-
vári-emléknapra érkező küldöttségeket, 
koszorúzókat Kerekesné Lévai Erika a 
Tiszavasvári  Vasvári Pál Társaság ne-
vében köszöntötte.

 A tiszavasvári-bűdi Vasvári emlékna-
pot a város Őszikék-énekkarának műso-
ra, majd a Szózat eléneklése zárta.

Nyírvasvári –
Vasvári emléknap:

2017. július 16.

Egy korábbi rádióbeszélgetés követő-
en, ahol Tóth Zoltán úr, a Vasváriak Vas-
váriért Közéleti Egyesület elnöke adott 
tájékoztatót a településükön rövidesen 
megrendezésre kerülő Vasvári emlék-
napról. Azonnal hívtam Tóth elnök urat, 
s jeleztem, hogy készülőben van a köny-
vem, amelyben a Vasvári őrnagy vezette 
Rákóczi-szabadcsapatról is írok. Öröm-
mel fogadta megkeresését, s nagyon sok 
hasznos információval látott el. 

A Vasváriak Vasváriért Közéleti 
Egyesület elnöke - Tóth Zoltán mutatta 

be Nyírvasvári neves „szülöttének” 
rövid életútját.

Fotó: Vasváriak Vasváriért Közéleti 
Egyesület - Nyírvasvári

A nyírvasvári Vasvári – emléknapi 
program a temetőben kezdődött, ahol 
Egri Tibor parócus úr köszöntötte az 
emlékező koszorúzókat. A helyi Önkor-
mányzat, majd a Vasváriak Vasváriért 
Közéleti Egyesület vezetőségének ko-
szorúját követően, mint Vasvári-kutató 
harmadikként helyezhettem el az em-
lékkoszorúnkat. Ezt követően a Vasvá-

rihoz kötődő egyesületek is tisztelettel 
koszorúztak a Vasvári Pál édesanyja: 
szül.: Méhay Erzsébet - Fejér Pálné tisz-
telendő asszony emlékkopjafájánál.

Az 1826. július 14-én,  Bűdön szüle-
tett ifjú Fejér Pál, aki Nyírvasváriba cse-
peredett fel az  édesapja tiszteletére vet-
te fel 1847-ben a Vasvári vezetéknevet.

A méltó temetői megemlékezést kö-
vetően a gyönyörű nyírvasvári görög-
katolikus templomba vonultak az emlé-
kezők. Itt Tóth Zoltán elnök méltatta a 
település nagy fiának életútját,aki gyer-
mekéveit itt Nyírvasváriban töltötte. A 
rövid bevezetőt követően Egri Tibor pa-
rócus tartott nagyszerű görögkatolikus 
Istentiszteletet.

Fotó: Vasváriak Vasváriért Közéleti 
Egyesület - Nyírvasvári

Koszorúzás - Fejér Pálné tisztelendő 
asszony, Vasvári Pál édesanyja 
tiszteletére állított kopjafánál 

a nyírvasvári temetőben

Az eseményekről tudósított:
dr. Ágoston Sándor

történész – ny. középiskolai tanár

A beszámoló a következő számban 
folytatódik.

VASVÁRI PÁL ŐRNAGY PARANCSNOKSÁGA ALATT A RÁKÓCZI-SZABADCSAPATBAN HARCOLTUNK 2. RÉSZ
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A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak 
Jövőjéért Alapítvány sok szeretettel meghívja Önt 

és kedves családját a  
2017. november 11-én (szombaton) 19 órai kezdettel 

megrendezésre kerülő

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA.
A bál helye: 

a Vörösmarty utcai iskola tornaterme.
A jegyek megvásárolhatók 

2017. november 8-ig a titkárságon, 
a Vörösmarty utcai épületben.

Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk 
és szeretettel megköszönjük.
Számítunk megjelenésére és 

segítő támogatására.
Az alapítvány kuratóriuma
Az est teljes bevétele az 

alapítvány számláját gyarapítja.

Néhány évvel ezelőtt tet-
tünk közzé egy felhí-

vást, amelyben dévaványai vo-
natkozású első világháborús 
emlékeket kértünk a lakosságtól. 
A gyűjtés anyagából kiállítást sze-
retnénk rendezni a múzeumban, 
melynek megnyitója 2017. no-
vember 3-án lesz a múzeumban. 
A kiállítás kezdetéig továbbra is 
örömmel várjuk a családoknál 
fellelhető háborús relikviákat.

MEGHÍVÓ ALAPÍTVÁNYI ESTRE

Farkas Ferenc József ősszel kezdi a 3. osztályt. 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat, a Támogató 
Szolgálat közös együttműködésének köszönhe-
tően a súlyosan beteg kisgyermek A Dévaványai 
Felemelkedésért Alapítványnak és a MANDEL 
CAMPING PALÓZNAK- HUNGÁRIA jóvoltából, 
eljuthatott álmai nyaralására a BALATONHOZ. 
A gyermek mozgásában akadályozott, kerekes 
székhez kötve éli kis életét. Minden vágya az volt, 
hogy eljuthasson a Balatonhoz. A közös munkának 
köszönhetően megszerveztük a lehetőséget és fel-
vettük a kapcsolatot a  MANDEL CAMPING PA-
LÓZNAK – HUNGÁRIA  tulajdonosával és segít-
séget kértünk, a  kisgyermek és a család álmának 
megvalósításában.  A camping tulajdonosa a család 
számára szállást és ellátást biztosít térítés mentesen 
az ott tartózkodásuk idejére. 

Köszönetet mondunk a Dévaványa Felemelke-
désért Alapítványnak és a MANDEL CAMPING 
PALOZNAK – HUNGÁRIA  tulajdonosának és 
dolgozóinak, akik egy beteg kisgyermek álmát 
megvalósították.   

Bogya Istvánné,

telephely-koordinátor

EGY KISFIÚ ÁLOMNYARALÁSA A BALATONNÁL
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Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét 
országon is túl, meg az üveghegye-
ken is túl, ahol a kurta farkú malac 
túr, volt egyszer egy szegény ember. 
Ez a szegény ember kiment a fiával a 
földre szántani, s amint egyet fordul, 
egyszerre csak elkiáltja magát a fiú:

- Nézze, apámuram, nézze, egy kul-
csot találtam.

- Az ám, egy kulcs - mondja a sze-
gény ember. - Ejnye, de jó volna, ha 
egy ládát is találnál hozzá!

Na, ez annyiban maradt.

Tovább szántanak, kettőt-hármat 
térülnek-fordulnak. Megint elkiáltja 
magát a fiú:

- Nézze, édesapám, megtaláltam a 
ládát is.

Próbálják a kulcsot, hát jól belétalál 
a zárba. Kinyitják a ládát, felemelik a 
fedelét, nézik, mi van benne, hát ab-
ban bizony nem volt egyéb, csak egy 
kurta farkú egerecske.

Ha az egérnek hosszú farka lett 
volna, az én mesém is tovább tartott 
volna.

A NÉPMESE NAPJA
Szeptember 30-án, születésének évfordulóján emlékezünk

Benedek Elekre a legnagyobb magyar meseíróra.
••• Csali mese •••

(1859. szeptember 30 -
 1929. augusztus 17.)
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Zárás és nyitás: ezt jelenti az augusz-
tusi – szeptemberi időszak minden iskola 
életében. Augusztus 31-én lezárjuk a nyári 
gyakorlatokkal az elmúlt tanévet, s szep-
tember elsején megnyitjuk az újat.

Az új tanév újdonságaként szerepel ter-
veink között iskolaújságunk (újra)indítása. 
Egyik leendő szerkesztő diákunk az alábbi 
kérdésekre várt válaszokat az iskola veze-
tőségétől az első lapszámhoz:

Mi az, amire legbüszkébbek az elmúlt 
tanév eredményei közül?

Hosszú évek óta a fodrász tanulóink ver-
senyei hoznak országos, nemzetközi meg-
mérettetéseken kimagasló eredményeket.

Az elmúlt tanévben 4 helyszínen, Nyír-
egyházán, Miskolcon, Békéscsabán, Bal-
mazújvárosban vettek részt versenyeken: 7 
kategóriában – nappali és estélyi fonások, 
Marcell hullám, női és férfi trend frizura és 
a legújabb divatot tükröző jövőbe mutató 
frizura és hajtetoválás csoportokban ösz-
szesen 35 érmet: 10 aranyat, 16 ezüstöt, 9 
bronzot és 6 különdíjat szereztek.

Mindezen munkájukért a Gyulai Szak-
képzési Centrum vezetősége, Kovács Zsu-
zsanna főigazgató asszony és Jancsurák 
József szakmai főigazgatóhelyettes úr tan-
év végi kiemelt elismerésben részesítette 
a minden versenyen részt vevő és mindig 
dobogós helyezést elérő diákokat, illetve a 
felkészítő tanárokat: Gellai Zoltánné és Dr. 
Laczóné Kiss Ágota tanárnőket.

Ezek valóban rendkívüli eredmények. 
Mi lehet ezen sikerek titka?

Mindenek előtt oktatóink, dr. Laczó-
né Kiss Ágota és Gellai Zoltánné elhi-
vatottsága, a szakmájuk és az oktatás, a 
tanulók iránti elkötelezettségük. Emellett 
nem születhetnének ilyen top eredmények 
folyamatos önképzésük, továbbképzése-
ik nélkül, ahol mindig a legfrissebb trend 
legújabb irányzatait ismerik meg, sajátít-
ják el.

Ezt a példát közvetítik tanulóik felé, 
akik közül a legtöbben átérezhetik a hí-
res mondás lényegét: „találd meg azt a 
szakmát, amit szeretsz, és egész életedben 
nem kell dolgoznod.” Volt diákjaik közül 
számos fiatal jár vissza hozzájuk, együtt 
készülnek a versenyekre továbbra is, s in-
dulnak, szereznek helyezéseket felnőtt ka-
tegóriákban is.

A fodrász mellett milyen szakmák még 
a legnépszerűbbek?

Érettségit adó képzésben a vendéglá-
tás-szervező, illetve a 3 éves szakképzés 
keretében a hiányszakmának számító he-
gesztő és szociális gondozó és ápoló. 

Az idei tanévben újra indul az eladó kép-
zés, amely már a korábbi évek jól kiépített 
duális rendszer formájában folyik majd.

Hiányszakma és duális képzés: mit ta-
karnak ezek a fogalmak?

A jelenlegi szakképzés egyik legfon-
tosabb sajátossága valóban a hiányszak-
mák rendszere. Iskolánkban elsősorban a 
helyi és környékbeli cégek munkaerő el-
látását igyekszünk a hegesztő és a szoci-
ális gondozó terén javítani. Dévaványán 
kettő szociális, három vas és fémipari 
cég, a közeli településeken további nyolc 
- tíz intézmény és cég várja végzett fia-
taljainkat.

A diákok nem csupán végzettségük meg-
szerzése után, hanem már a megszerzés 
folyamán is komoly anyagi juttatásokban 
részesülhetnek. Ösztöndíjat kapnak: az 
első félévben egyöntetűen tízezer, a félévi 
tanulmányi eredményeiktől függően pedig 
akár 30 ezer forintot vihetnek haza minden 
hónapban, ami a legtöbb tanulóra valóban 
ösztönzően hat.

Természetesen a követelmények között 
nem csak a jó eredményre törekvés szere-
pel, de az igazolatlan mulasztások kerülése 
is: a korábbi 10 óráról 7 órára csökkent a 
küszöb óraszám, ami esetben az ösztöndíj 
már nem jár.

A rendszeres iskolába járás és a jó ta-
nulás: ez egy jó szakma megszerzésének 
kulcsa.

Mit jelent a duális képzés?

Ez egy másik kulcs: az életszerű, 
élet-közeli szakmai ismeretek elsajátításá-
nak a kulcsa.

Diákjaink 9. évfolyamon a Békés Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara által 
szervezett szintvizsgát tesznek, melynek 
sikeres teljesítése után a 9. osztály végétől, 
tehát már a nyári gyakorlataikat és a követ-
kező két tanév szakmai gyakorlatait külső 
gyakorlati helyeken, cégeknél, vállalko-
zóknál teljesítik. Az iparkamara garan-
ciavállalása révén segítséget nyújt ebben 

az elhelyezkedésben. Országos irányelv, 
hogy a tanulók legalább 70 %-a gyakorlati 
ismereteit ilyen formában szerezze meg. 
Iskolánkban ezt magasan meghaladjuk, 
90% fölötti kihelyezési aránnyal.

Ez azt jelenti, hogy sok céggel áll az is-
kola napi kapcsolatban?

Így van. Nem csupán Dévaványán, ha-
nem Körösladányban, Gyomaendrődön, 
Szeghalmon, Vésztőn, Füzesgyarmaton, 
Mezőberényben, Békésen, illetve Túr-
kevén, Kisújszálláson. Iskolánk földraj-
zi helyzetéből adódóan Békés mellett 
Jász-Nagykun Szolnok megyéből is ér-
keznek diákjaink, akik az iskolai elméleti 
oktatás mellett a gyakorlati képzést saját 
lakóhelyükön teljesítik.

Most indul a 2017/2018-as tanév. Mit 
hoz az új év iskolánknak?

Az iskolarendszerű nappali képzéseink, 
mint az érettségire épülő fodrász és ven-
déglátás-szervező, illetve a 3 éves eladó, 
hegesztő, szociális gondozó és ápoló mel-
lett felnőttoktatás terén is várjuk a tanulni 
vágyókat.

Akár első, akár másodszakmás felnőt-
toktatási csoportot hirdetünk kereskedő, 
kőműves, számítógépszerelő és hegesztő 
szakmákban.

Aki szakma után érettségire szeretne 
tanulni, lehetősége van két éves érettsé-
gire felkészítésünk keretében megtenni 
ezt. Az esti formát nem csak most vég-
zett de munkába álló diákjaink, hanem 
több helybeli, dévaványai munkahely 
dolgozója is választotta, hogy így két év 
alatt nappali rendszerben szerzett OKJ 
szakmájuk beszámításával négy tárgyból 
érettségizve kaphassák meg a manapság 
már általános követelménynek számító 
érettségi vizsgát.

A felnőttoktatás mellett 13. és 14. év-
folyamokkal teljesedett ki a korábban 
szakközépiskolának, a most szakgimná-
ziumnak nevezett képzési forma, illetve 
az általános gimnáziumi érettségivel ren-
delkező, felsőoktatásba nem jelentkező, 
vagy nem felvett tanulók is szerezhetnek 
így OKJ szakképesítést, amit későbbi to-
vábbtanulásukban plusz pontokra is vált-
hatnak.

Tóth Erika, igazgató

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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EMLÉK ÉV
DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK 105. 

ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA

Ez a nyár is elmúlt. Véget értek a bulik, a 
nagy fesztiválok emléke is összegyűrten he-
ver a sarokban. Már csak emlék a nyaralás, 
számtalan szebbnél szebb hely csalogatta a 
világon, az országban, hogy ellátogassanak 
oda a turisták. Hogy kipihenje mindenki az 
egész éves munka és tanulás fáradalmait, 
hogy kicsit végre önmaga legyen, ne csak a 
mindennapok egyhangúsága nyomja a vál-
lát. Hogy aztán visszatérve visszaváltozzon 
egyszerű, hétköznapi emberré. Lesz mit 
mesélnie az egykori turistának, amikor visz-
szaül az iskolapadba vagy visszatér a mun-
kahelyére. Már akinek ez megadatott, hiszen 
egyedül utazni valahová más, mint amikor 
valaki kézen fog, és azt mondja: „Gyere!”.

Ne higgyük azonban azt, hogy a régmúlt 
korok embere nem tudott mulatni, kirán-
dulni, netalán „bulizni”. Dehogynem, sőt! 
Csak nem kapott karszalagot, nem készí-
tett szelfit, nem sorakoztak a telefonján a 
megapixelek, hogy eldicsekedhessen a bará-
toknak: „Képzeld, drágám! Abbáziában nya-
raltunk a múlt hónapban! A Jenő persze Bad 
Ischl-be akart menni, de én mondtam neki, 
hogy az én lábaimat nem hegyimenetre ta-
lálták ki. Drágám, egyszer el kell látogatno-
tok a tengerhez, a levegő valami fantasztikus 
volt!” Miközben mindezt turnűrös ruhában 
adja elő a háziasszony, biedermeier kanapén 
üldögélve, gőzölgő teát kortyolgatva, s a 
telefonját úgy kézbe fogva, hogy a kisujját 
eltartja onnan elegánsan, ahogyan az angol-
kisasszonyoknál tanulta. Egyszerűen nem 
azokban a dolgokban és nem úgy élték ki a 
bennük feszülő energiákat, mint mi ma.

A ványai ember aztán meg főképpen tu-
dott mulatni, mindegy volt, milyen társadal-
mi réteghez tartozott. Gazdag főúri mulat-
ságokról nem tudunk a környéken, levéltári 
anyagunk erre vonatkozó iratot nem tartal-
maz. Ellenben a jómódú Szulimán család 
tagjainak levelezéséből jó pár eredeti dara-
bot megtalálhatunk itt. Az apa, Szulimán Ist-
ván gerendási bérlő volt, akinek Békéscsa-
bán, a Gyulai úton volt szép háza az 1850-es 
években. Éppen ott feküdt, ahol a kórház „új 
bejárata” található. Az ő kisebbik fia volt az 
a Szulimán Ákos, akiről Munkácsy Mihály 
1861-ben az egyik első portréját készítette, 
hiszen gyerekkori jó pajtások voltak. Ezt 

a múzeumban dr. Bereczki Imre is látta: 
„… kétszer tanulmányoztam a csabai mú-
zeumban levő Munkácsy portrét. Jókedélyű, 
fiatal legénykét ábrázol. A néző úgy sejti, 
hogy a művészt személyes rokonszenv, vagy 
barátság fűzte a modellhez.” (Bereczki Imre 
levele Frenyó Imrének. Dévaványa, 1968. 
szeptember 26.)

Szulimán Ákos aztán felnőve Kéthalomra 
került, és 1867-1878 között a Baldácsy-ura-
dalom intézője lett. Valószínűleg abban a 
tiszttartói kúriában lakott, amelyet ma már 
csak fotókon tudunk megmutatni, hiszen le-
bontották. Minden levelét ebből az időszak-
ból Kéthalomról címezte. Aki ismerte, tudta, 
hogy jókedélyű ember, aki szeret mulatni. 
Akadt olyan eset, amikor fogta magát, és el-
hajtott Nagyváradra, mert meghallotta, hogy 
ott valami táncmulatság van készülőben. 
Három napig nem is látta senki…

Itt, Kéthalmon ismerte meg aztán a szin-
tén az uraság szolgálatában álló Sváby Vik-
tor uradalmi inspektor leányát, Izabellát. A 
viszonylag nagy korkülönbség (a legény 29 
éves volt, a leány 17 éves a házasságkötés-
kor) nem volt akadály, és a gyermekáldás 
sem váratott magára sokáig. Ez azonban 
nem szegte kedvét Szulimán Ákosnak, hogy 
a mulatozásban kedvét lelje. A társadalmi 
réteget, melyhez tartozott családjával, a vá-
nyai társadalomhoz viszonyítva nyugodtan 
nevezhetjük a jómódú úri középosztálynak. 
Hogy e réteg köreiben hogy zajlott egy csa-
ládi bál ezen a vidéken, Szulimánné egyik 
magánleveléből tudhatjuk meg:

„Kedves Linám!
Ahogy eltávoztál tőlünk, tatám a báró-

val, mamám pedig másnap Doboczival és 
Gézával Szarvasra ment, én pedig a két kis-
gyerekkel otthon maradtam. Képzelheted, 
milyen rossz lehetett egyszerre magamnak 
(értsd: magamra – Sz. Á.) maradni otthon, 
akárhová mentem, mindenütt kerestem volna 
valakit, de sehol senkit nem találtam.

Ödönkét is elvitték Szarvasra oskolá-
ba, keresztmamáék vállalták fel mind a 
négyüket.

[A] leveled és az ingeket megkaptuk, kö-
szönjük szívességedet. Gyula egészséges, nő 
és szépül, Zelinke pedig csókját küldi. Mária 
napját megtartották, jó kis mulatság volt, 

én részemről jól mulattam. Kovácsék is ott 
voltak, de Ákos oly hideg volt Ninához, hogy 
még a testvérével sem táncolt.

Vecsei Etelka is ott volt, azzal meg ösz-
szeölelkezve úgy táncoltak, mikor a lassút 
táncolták, rákiáltott Ákos a cigányra, hogy 
»Csak hosszút, Laci!«.

Fiatalok Gyomáról voltak, Unger József 
és Faludi István, azokat is Kovácsék hozták.

Ákosnak olyan nagy kedve volt, hogy 
egész[en] Mici néniékig elhallatszott a kur-
jongatása. Kovács Nina fehér tarlatán ru-
hában (ez egy olyan, durvaszövésű selyem-
anyag, amelyben moher, pamut vagy gyapjú 
is található, esetenként gumiszállal szövik 
át; vékony és átlátszó, külsőre kissé a tüllre 
hasonlít – Sz. Á.), sárga atlasz derékkal és 
tunikával [jelent meg az estélyen], a dere-
ka úgy ki volt vágva, hogy a melle csak úgy 
lötyögött. A tunika fehér széles blond csipké-
vel volt díszítve, nagyon szép és drága ruha 
[volt]. A szolnoki bálra volt készít[tet]ve, de 
mégis jobbnak gondolták Mária napra jönni 
[benne].” (Szulimán Ákosné Sváby Izabella 
levele testvérének, Sváby Karolinának. Két-
halom, 1870. szeptember 18. Javított helyes-
írással és központozással.)

Amint látható, igen kedvelt volt a cigány-
zenére való mulatozás, ilyenkor egész ban-
dát béreltek az úri házaknál, felvették a leg-
szebb ruhájukat a hölgyek, s azt firtatták, ki 
kivel érkezett. Ezt jelentette a társasági élet.

Azt azért ne higgye a nyájas olvasó, hogy 
a szegényebb ványai ember nem talált ma-
gának kedvére való mulatságot… Csak 
éppen nem a saját házában, hanem máshol 
kurjongatott. Például egy kocsmában, amely 
egészen közel feküdt a katolikus templom-
hoz. Ilyenkor betért egy pohár italra, amiből 
persze több is lett, s olyankor elő-előfordult, 
hogy nagyon csúnya szavak hagyták el a 
száját. Nem is lett volna ezzel semmi baj, 
éppen csak az, hogy rendszeresen és sokan 
művelték ezt a „hagyományt” a ványaiak 
közül, ami a jó erkölcsök felügyelőjeként 
számon tartott Fleschár József plébánosnak 
is szemet szúrt. (Tudvalevő, hogy azért is 
hivatalos levelet küldött Dévaványa bírájá-
nak – ami ma mintegy a polgármesternek 
felel meg -, mert egy asszony elhagyva fér-
jét mással összeköltözött, s így a bíró intéz-

A hónap dokumentuma - Szeptember
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kedését kérte, hogy az erkölcstelen asszonyt 
zavarja haza.)

A plébános ilyen panaszos levelet küldött 
városunk akkori elöljárójának:

„Tisztelt és érdemes bíró úr!
Igen leverőleg hat reám eme tapasztalás, 

hogy a botrányos kihágásokat, melyek temp-
lomom közvetlen szomszédságában gyakor-
ta, kivált ünnepnapokon történnek, senki 
sem akarja látni vagy hallani.

Mai napon is, mihelyt a templomban el-
kezdődött az istentisztelet, elkezdődött egy-
úttal a kőpincei kocsmában az Ördög szol-
gálata is, gyalázatos káromkodással; talán 
verekedéssel is, ezt bizonyosan nem tudom. 
Mikor ma a délelőtti isteni szolgálat után 
temetni mentem, saját füleimmel hallottam 
a nevezett kocsma belsejéből hangzani a 
gyalázatos káromkodást. Uraim, ha ezt önök 
elnézik, ennek mind polgárilag, mind pedig 
erkölcsileg igen rossz következményei lesz-
nek a népre nézve.

Ennél fogva hivatalosan felkérem és fi-
gyelmeztetem az érdemes elöljáróságot, 
hogy az ilyen kihágásokat a jelenre nézve 
szigorúan megbüntesse, [a] jövőre nézve 
pedig megakadályozza oly formán, hogy az 
isteni tisztelet tartama alatt senkit a kocs-
mában meg ne tűrjön. Hogy ha már az ilyen 
bitang ember az Isten házában meg nem 
jelenik is, legalább másokat ne botránkoz-
tasson és ne háborgasson. Én ez által csak 

mulaszthatatlan kötelességemet teljesítem, 
midőn az efféle kihágásoknak megakadá-
lyoztatását minden áron keresem, és keresni 
fogom.” (Fleschár József községi plébános 
levele Déva Ványa város bírájának, Szarka 
Gedeonnak, melyben panaszt tesz a kőpin-
cében, istentisztelet alatt folyó állapotok-
ról, és kéri annak hatósági megszüntetését. 
Dévaványa, 1865. augusztus 20. Javított 
központozással és helyesírással.)

Azt mindenesetre meg kell külön jegyez-
nünk, hogy az egyik legszebb, legépebb 
kör alakú vörös viasz zárópecsét található 
a levélen, melynek központi alakja az ál-
dást osztó Szent Szüzet ábrázolja, aki bal 
kezével a gyermek Jézust óvja. Ez volt a 
dévaványai római katolikus egyház jel-
képe, körirata: DEVA-VANYA·SIGIL-
LUM·ECCLESIÆ, vagyis „A déva-ványai 
egyház pecsétje” tökéletesen olvasható 
még így, 152 év távlatából is.

Egyébként nem csak az keltett zavart, 
hogy alkoholmámoros állapotban lár-
máztak vagy verekedtek az emberek. De 
istentisztelet ideje alatt a templom előtti 
téren mulatozás, utcai muzsikálás folyt, a 
közelben pedig mészárszék működött még 
az 1840-es években, és igencsak zavaróan 
hatott az állatok bőgése, amit terelés vagy 
vágás közben hallattak, miközben a plébá-
nos mély lelki áhítatra próbálta épp rávenni 
a buzgó híveket.

Így mulattak régen a ványaiak. Se job-
ban, se rosszabbul, mint mi ma. A pa-
rasztember életében egyébként is mindig 
megvolt a meghatározott ideje a mula-
tozásnak: februárban a farsang időszaka 
volt ez. Április magasságában a húsvét, 
amely a hosszú böjti időszakot előzte 
meg. Ilyenkor logikus is volt felkészíte-
ni a testet a táplálékszegény időszakra. 
Majd az aratóünnep a nyári munkák nagy 
részének befejeztével, s következett a ka-
rácsony, a gazdag lakomák időszaka.

Ezek szépen tagolták is az évet, minden 
évszaknak megvolt a maga mulatsága. 
Éppen úgy, ahogyan ma. Pontosan ugyan-
azt tesszük, mint egykor eleink: tántor-
gunk az utcán egy-egy jólsikerült buli 
után (a káromkodás és a verekedés pedig 
ma is jelen van, ezen nincs mit szépíteni). 
Vendégségbe megyünk, lagzit csapunk 
és megtáncoltatjuk a menyasszonyt. Ne-
talán egy cég vagy hivatal zártkörű ren-
dezvényt tart a dolgozói részére, ahová 
mindenki felveszi a legszebb ruháját, s 
azt firtatja, ki kivel érkezett, közben meg 
azt nézi, mennyire látszanak ki a dombo-
rulatok a ruhából. Akárcsak Szulimánné 
Sváby Izabella Kovács Nina ruháját el-
nézve…

Szalay Ágnes
történész

A múzeum és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre 
a Népmese napja alkalmából meseíró versenyt hir-
det, gyermekeknek és „gyermeklelkű” felnőtteknek 
egyaránt.

A téma szabadon választott, annyi kikötésünk van csu-
pán, hogy szerepeljen benne egy a múzeumhoz, a gyűj-
teményhez kötődő tárgy.

A mese terjedelme ne haladja meg alsósok esetében 
az egy A/4-es oldal, felsősök, középiskolások, felnőttek 
esetében a két-három A/4-es oldal terjedelmet.

Az alkotásokat szakértő zsűritagok olvassák, értéke-
lik majd. Eredményhirdetésre, jutalmazásra a népmese 
napján kerül sor a múzeumban. A legszebb meséket a 
Dévaványai Hírlapban is megjelentetjük.

Leadási határidő: 2017. szeptember 22. péntek. 
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 
(Széchenyi u. 8).

NÉPMESE NAPJA
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Kovács Márton, 2017. augusztus 21-én ünnepelte 
90. születésnapját, s e jeles alkalomból Mile Lajos 
alpolgármester úr köszöntötte fel az ünnepeltet Kör utcai 
otthonában. 

Marci bácsi 1927-ben született Dévaványán, Kovács 
Elek és Papp Krisztina középső gyermekeként.  A hat elemi 
iskola elvégzése után fodrász inas lett, majd mestervizsgát 
tett, később pedig saját üzletet nyitott a mai virágbolt helyén. 
A háború ideje alatt Székesfehérvárra került katonának, 
majd két hetes, viszontagságos úton, meggyötörten tért 
haza, Dévaványára. Katonaévei sok év távlatából is, a mai 
napig szomorú emlékeket idéznek fel benne. 

26 évesen találkozott a túrkevei származású Sallai 
Erzsébettel, akivel házasságot kötöttek. Felesége 
könyvelőként dolgozott a Gépállomáson, majd 15 évig a 
Dévaványai Szülőotthonban adminisztrátori feladatokat 
látott el, később pedig az ÁFÉSZ-nél, mint vendéglátós 
dolgozott férje mellett, innen is ment nyugdíjba. 

Munkahelyváltásra került sor, majd így került be a 
helyi ÁFÉSZ-hez, ahol vendéglátósként üzemeltette a 
Gyöngy presszót, majd a Tüzép alkalmazottjaként ment 
nyugdíjba. A szövetkezetnél 30 évet töltött el, ahogy ő 
mondta ,,problémamentesen”.  Mindig szeretett dolgozni, 
munkahelyén tisztelték, szerették, majd nyugdíjas 
éveiben otthoni teendőibe találta meg örömét: jószágokat 
nevelt, nagy kertet művelt feleségével a Pocosban. 44 
év házasság után özvegyült meg Marci bácsi, 18 éve 
lányát is elvesztette.  Nehezen viselte a magányt és az 
egyedüllétet, de szerencsére társra talált 2012-ben a vésztői 
származású, szintén megözvegyült Emma néniben, akivel 
megtalálták a közös harmóniát, nyugodtan, békében telnek 
napjaik. Olvassák a friss sajtót, követik az eseményeket, 
informálódnak a televízióból és rádióból, Marci bácsi 
pedig különösen szeret olvasni. 

Kívánunk boldog születésnapot, további jó egészséget, 
boldogságban eltöltött közös éveket!

A DÁMK Művelődési Ház dolgozói

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

Augusztus 13-án Tázláron 
rendezték meg az 5. nyári 
asztalitenisz kupát.  Négy megye 
15 településéről nevezett összesen 
49 fő. Résztvevő egyesületek: 
Homokmégy, Enying, Csengőd, 
Dévaványa SE, Árpádhalma, 
Kiskunhalas, Fékegyházi ASI, 
Soltvadkert TE, Szatymaz ATC, 
Orgovány, Pirtó, Fajsz, Szank, 
Kiskunmajsa.

Kovács Attila a Dévaványa SE versenyzője a rangsoroló 
csoportkör után elsőként jutott a fő táblára, a negyeddöntőbe 
jutás során kapott ki.

Sportársi üdvözlettel: Kovács Attila

Augusztus 20-án rendezték meg Szarvason a 
XXVIII. Szent István napi távúszó versenyt. A helyszín 
a kákafoki holtág volt, a leúszandó táv pedig 1000 és 
2000 méter. Az 1000 métert teljesítette: Csontos 
Nóra, Gyányi Gyula, Ignácz Dóra, Kecse Roland, 
Körömi Emese, Molnár Edina. A 2000 méteres távot 
teljesítette: Kertmegi Kristóf, Körömi István, Kovács 
Bence, Nagy Ádám, Takács Zoltán. A női 15-19 éves 
korosztályban Körömi Emese 2. helyezést ért el. 
Gyányi Gyula pedig a mezőny legfiatalabbjaként – 
9 évesen – teljesítette az 1 km-t.

Nagy Ádám

ASZTALITENISZ

SZENT ISTVÁN NAPI ÚSZÁS
HÁZ ELADÓ!
Kisújszállási út 3.

Érdeklődni:
06/70-402-49-50
06/70-382-23-39

2 szobás öszkomfortos 
ház eladó!

Thököly Imre u. 32.
I.á.: 3,5 M Ft
Érdeklődni:

06/30-642-66-98
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LABDARÚGÁS
Augusztus 12-én elindultak a békésmegyei 

labdarúgó bajnokságok, a DÉVAVÁNYAI SE 
4 csapattal indul a 2017/18 nagypályás labdarúgó 
bajnokságokban, Dévaványai SE felnőtt (Megye 
1), Dévaványai SE II. (Megye 3 Északi csoport), 
Dévaványai SE U19 Ifi (Megye 1 kiemelt bajnok-
ság), Dévaványai SE U16 Serdülő. (Északi Cso-
port) és a Női labdarúgók a műfüves kispályás 
labdarúgó bajnokságban. AUGUSZTUS 26-tól 
ismét itthon fogadjuk az ellenfeleinket, aki teheti 
jöjjön ki csapataink mérkőzésére és segítsen egy 
kis szurkolással. A mérkőzéseink a lap alján meg-
találhatóak a következő Dévaványai újság megje-
lenéséig. HAJRÁ VÁNYA!

2017. augusztus 12. szombat: 17:30
BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE   5 - 1  (4 - 0)
120 néző. Játékvezető: Hanyecz Bence
Dévaványai SE:  97 Szász D., - 13 Szalai B. 

(14 Zsila P. 81’), 3 Kálai B., 5 Hrabovszki Á., 18 
Ungi A. (16 Gubucz V. 68’, - 11 Marton L., - 16 
Gubucz V.  20 Szabó P. (7 Molnár J. 46’), 21 Bar-
na T., 8 Adamecz I., -  10 Ernyes R., 17 Papp V. 
Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők:  Ács L. 7’, 23’ (11-es), Mátó A. 13’, 
Lugasi M. 43’, Ibrányi L. 67’, ill: Papp V. 62’.

Jók: Dócza G., Dajcs A., Dajcs Gy., Mátó A., 
Ács L., Lugasi M., ill: Szász D., Hrabovszki Á., 
Papp V.

Kovács Gyula: A mai mérkőzésen csak felvet-
tük a mezünket.

2017. augusztus 19. szombat:17:30 
 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

Szarvasi FC - Dévaványai SE   3 - 0  (2 - 0)
250 néző. Játékvezető: Gyuga Gyula
Dévaványai SE:  97 Szász D., - 11 Marton L., 

3 Kálai B. (19 Barna T. 53’), 5 Hrabovszki Á., 13 
Szalai B., - 14 Somogyi T., 8 Adamecz I., - 16 Gu-
bucz V. (21 Zsila P. 87’), 10 Ernyes R. (18 Kovács 
Gy. 73’), 17 Papp V., - 20 Szabó P. Csere: 1 Sági 
B. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Bakró G. 32’, Somogyi J. 39’, 56’ 
(11-es).

Jók: Polonszki P., Farkas N., Furár R., Viszkok 
D.,  ill:  Szász D., Gubucz V., Hrabovszki Á.   

Kovács Gyula: A mai mérkőzésen kihoztuk a 
maximumot, tompán és fáradtan játszottunk, ren-
geteg volt az egyéni hiba. Lehetőségeink adódtak, 
de a kapu előtt pontosabban kell, hogy játszunk.

2017. augusztus 26. szombat: 17:00
 BAJNOKI MÉRKŐZÉS! DÉVAVÁNYÁN!

Dévaványai SE - Békéscsaba 1912 Előre II. 0 - 3 (0 - 2)
300 néző. Játékvezető: Modes Ottó Péter
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 11 Marton L. 

(18 Ungi A. 46’), 6 Tóth Misi, 5 Hrabovszki Á., 
13 Szalai B., - 14 Somogyi T., 8 Adamecz I., - 
16 Gubucz V. (9 Horváth B. 58’), 7 Kovács F. 
(21 Kovács Gy. 70’), 17 Papp V., - 10 Ernyes R.,   
Cserék: 1 Sági B., 3 Kálai B., 19 Barna T., 20 
Szabó P. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Kmetykó K. 22’, Zsilinszki M. 42’, 
Mácsai L. 61’ (11-es).

Jók: Szász D., Szalai B., Tóth Misi, Adamecz 
I., Ernyes R.,  ill: Kmetykó K., Balogh Zs., Barbu 
R., Pilán M., Seres B.   

Kovács Gyula: Úgy gondolom elég jó mér-
kőzés lett volna ha a játékvezető nem nyúl bele 
a mérkőzésbe. Gratulálok a srácoknak maximá-

lisan helytálltak egy jobb képességű Békéscsaba 
ellen. Gyenge játékvezetés.

MAGYAR KUPA MÉRKŐZÉSEK
2017. augusztus 16. szerda:17:30 Endrődi pályán! 

MAGYAR KUPA MÉRKŐZÉS 2. forduló
Dévaványai SE - Orosházi Rákóczi Vasas SE 

 0 - 0 11-esekkel: 5- 3
11-esek: Adamecz I. 1 -0, Dudás P. 1 - 1, Hra-

bovszki Á. 2 - 1,Tasi R. 2 - 2, Ernyes R. 3 - 2, 
Mazán N. kihagyta, Szabó P. 4 - 2, Boros B. 4 - 3, 
Papp V. 5 - 3.

60 néző. Játékvezető: Zahorán János
Dévaványai SE:  97 Szász D., - 11 Marton L., 

3 Kálai B., 5 Hrabovszki Á., 21 Zsila P. (9 Hor-
váth B. 58’)  - 14 Somogyi T., 8 Adamecz I., - 16 
Gubucz V., 10 Ernyes R., 17 Papp V., - 20 Szabó 
P. Játékosedző: Kovács Gyula.

Jók: Az egész csapat.

2017. augusztus 30. szerda: 17:30 
 Magyar kupa labdarúgó mérkőzés 3. forduló! 

SZARVASON
Szarvasi FC - Dévaványai SE 2 - 0  (2 - 0)

200 néző. Játékvezető: Pécs Zoltán
Dévaványai SE:  97 Szász D., - 13 Szalai B., 

5 Hrabovszki Á., 14  Somogyi T., 18 Ungi A., - 
8 Adamecz I., 10 Ernyes R., - 19 Barna T. (16 
Gubucz V. 63’), 4 Molnár J. (9 Horváth B. 76’), 
7 Kovács F., - 20 Szabó P. (17 Papp V. 46’). Játé-
kosedző: Kovács Gyula.

Góllövők:  Furár R. 18’, Kriska N. 32’, ill: -.
Jók: Szász D. Molnár J. Adamecz I.

DÉVAVÁNYAI SE II.

2017. augusztus 26. szombat: 17:00 Bajnoki rajt!
Kamuti SK - Dévaványai SE II.  2 - 1  (1 - 0)

30 néző. Játékvezető: Bozó Norbert
Dévaványai SE II:  24 Juhász Zs., - 6 Zsila P., 

2 Takács F., 3 Tamási I., 18 Szitás L., - 13 Kovács 
Zs. (14 Hajdú Á. 62’), 11 Pálfi J., 8 Nyíri J. (5 
Tagai A. 85’), 10 Séllei D., - 7 Pesztránszki F. (17 
Varjú Á. 79’), 19 Nyíri A. (9 Feke B. 56’), Játéko-
sedző: Tagai Attila.

Góllövők: Knapp A. 32’, Veress T. 71’, ill: 
Nyíri A. 47’. 

Sárga lap: Séllei D., 40’.
Jók: Juhász Zs., Séllei D., Szitás L.

Tagai Attila: Sportszerű mérkőzésen, kiváló 
játékvezetés mellett a „ téli álmot alvó” labda-
rúgóimnak kell meg pár forduló, hogy formába 
lendüljenek.

IFI: (U19)

EDZŐMÉRKŐZÉSEK:
2017. július 31. hétfő: 18:30 Gyomán!

REAC (U17) - Dévaványai SE (U19)  3 - 2 (2 - 1)
Dévaványai SE U19:  1 Sági B., - 6 Kovács B., 

18 Séllei D., 3 Meidinger J., 11 Gál S. (8 Diós B. 
46’), - 13 Papp D., 9 Feke B. (17 Szabó M. 46’), 
16 Juhász P., 2 Stranszki Zs. (4 Ernyes Ricsi 62’), 
- 7 Papp K., 10 Papp V. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: 7’, 33’, 85’, ill: Papp V. 41’, 59’.

2017. augusztus 2. szerda: 18:00
Békéscsaba 1912 Előre (U17) 
- Dévaványai SE (U19)  6 - 4

Góllövők: Papp K. 2, Stranszki Zs., Juhász P.

2017. augusztus 5. szombat: 10:30   
Grosics U17 Gyula - Dévaványai SE (U19)  8  - 0 (4 – 0)

BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK.
2017. augusztus 23. szerda: 16:30 Bajnoki rajt!
Nagyszénás SE (U19) - Dévaványai SE (U19)

2 - 3  (1 - 0)
50 néző. Játékvezető: Kepka Roland
Dévaványai SE U19:  1 Sági B., - 6 Kovács B., 

5 Kovács Z., 18 Séllei D., 8 Gál S., - 11 Papp D., 
9 Feke B. (4 Ernyes Ricsi 86’), 15 Nagy Z. (13 
Diós B. 57’), 16 Juhász P. (2 Stranszki Zs. 50’), 
- 7 Papp K., 10 Papp V. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Zábrák Z. 16’, Hegedűs B. 89’, ill: 
Papp K. 68’, 74’, Papp D. 87’. 

Jók: Az egész csapat.

2017. augusztus 27. vasárnap: 15:00  
Gyomaendrődi FC (U19) - Dévaványai SE (U19) 

0 - 2  (0 - 2)
30 néző. Játékvezető: Tóth Imre
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 6 Kovács 

B., 5 Meidinger J., 18 Séllei D. (13 Diós B. 46’), 
8 Gál S., - 11 Papp D. (4 Ernyes Ricsi 86’), 9 
Feke B., 3 Pap Á. (2 Stranszki Zs. 46’), 16 Juhász 
P., - 7 Papp K., 10 Papp V. (15 Balogh R. 83’). 
Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Juhász P. 23’, Papp K. 31’.

FELNŐTT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2017. szeptember 9. szombat 16:30:  Dévaványai SE – Gyulai Termál FC
2017. szeptember 16. szombat 16:00:  Dévaványai SE – Kondorosi TE
2017. szeptember 23.szombat 16:00:  Vésztői SE – Dévaványai SE
2017. szeptember 30.szombat 15:30:  Dévaványai SE – Szeghalmi FC (Előtte Ifi mérkőzés 13:15)
2017. október 7. szombat 15:00:  Békéscsabai Jamina SE – Dévaványai SE
2017. október 14. szombat 15:00:  Dévaványai SE – Körösladányi MSK (Előtte Ifi mérkőzés 14:45)

DÉVAVÁNYAI SE II. BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2017. szeptember 9. szombat 16:30:  Kardos Örménykút KSK – 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. október 15. vasárnap 15:00:  Zsadányi SE – Dévaványai SE II

DÉVAVÁNYAI SE (U19) IFI BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2017. szeptember 10. vasárnap 14:00:  Berény Gyermek FC U19 – Dévaványai SE U19
2017. szeptember 16. szombat 10:30:  Dévaványai SE U19 – Csanádapácai EFC U19
2017. szeptember 22. péntek 16:30:  Szarvasi FC U19 – Dévaványai SE U19
2017. szeptember 30. szombat 13:15:  Dévaványai SE U19 – Berényi Gyermek FC U19 (Kupa)
2017. október 14. szombat 12:45:  Dévaványai SE U19 – Körösladányi MSK U19
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Müller Tibor és Kovács Klára fia Olivér Tibor,
Simon László és Nagy Edina lánya Izabella,
Porumb Béla és Feke Dorottya fia Barnabás,
Bőkény Roland és Tóth Renáta fia Gergő,
Csentős Sándor és
             Tipanuc Mercédesz fia Sándor Imre,
Banai Pál és Benke Nikoletta fia Máté,
Hímer Zsolt és Kovács Szilvia lánya Szófia,
Misota Márk és Gyülvészi Erika fia Márk Máté.

Születések:

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

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

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

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!

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

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

06/30/724-88-69

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

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

A Nagy Gábor féle 
szeszfőzde

szeptember
11-től üzemel.

Összközműves, konvektoros, kétszobás, 
fürdőszobás nagykertes családi ház, 
berendezve Dévaványán 2,5 millió 

forintért eladó. Nagycsaládosoknak, 
gyerekeit egyedül nevelő szülőknak CSOK 

igényelhető. Esetleg a hiányzó összeg 
kamatmentes részletfizetésre megoldható.

Érdeklődni: 06/20-578-17-90. 
Józsa Sándorné 2373 Dabas, Kun u. 20.

Dr. Furka Ágnes és Simcsik Zsolt
2017. 08. 19-én esküdött egymásnak 
örök hűséget. Gratulálunk! 
Sok boldogságot kívánunk!

HÁZASSÁGKÖTÉS
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Megemlékezés

„Telnek a hónapok, múlnak az évek,
szívből szeretünk és nem feledünk 

Téged.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Szüleinkre. Édesanyámra 
Hajdú Lajosné Szarka Erzsébetre, halálának 8. évfordulóján, 

Édesapámra Hajdú Lajosra, halálának 7. évfordulóján.

Szerető családjuk 

Másfél szobás 
öszkomfortos 

ház eladó!
Szeghalmi út 50.

Tel.: 06/20-912-7544

90 m2 családi ház 
eladó a Jéggyár 

utcában.
(Borona u. sarka)

Tel.: 06/20-532-24-50

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik Szabó Lajosné Szarka Róza temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek.

Köszönjük a Margaréta Idősek Otthona ápolóinak 
áldozatos munkáját.

A gyászoló család

„Te jóságodat két marékkal szórtad,
önzetlenül adtál rossznak és a jónak.

Mindíg egy célod volt, a családodért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.

Míg közöttünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.

Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
de míg élünk, nem feledünk Téged”.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága szerettünk Zeller Károlyné Patkós Ilona 

temetésén megjelentek, együttérzésükkel, részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet minda-
zoknak a rokonoknak, szomszédoknak 
és jó ismerősöknek, akik Kiss Sándor 
temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunkat, 
részvétükkel enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

• • • • •

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Hámori István halálának 3. évfordulójára 

Szerető családja

„Köszönjük, hogy éltél
és minket szerettél,

Nem hagytál itt minket,
 csak álmodni mentél...”

Megemlékezés
„Elhervad a virág, felhők tovaszállnak, 

szívünkből emlékeitek soha el nem szállnak”

Szeretettel emlékezünk:
Kecskeméti Péterné Farkas Ilonára 

halálának 3. évfordulóján,
Kecskeméti Mártára halálának 10. évfordulóján,
Kecskeméti Péterre halálának 24. évfordulóján.

Emléküket őrzi szerető családjuk

Megemlékezés
„Az emlékhez nem emlék hanem szeretet kell, 

s akit szeretünk, azt soha nem feledjük el.” 
Szeretettel emlékezünk Bogya István halálának 

10. évfordulójára.

Köszönetnyilvánítás
„Nem integet többé fáradt kezed. Nem dobog már értünk jóságos 

szíved. Számunkra te sosem leszel halott. 
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Bogya Istvánné Kónya Ilona temetésén 2017.08.11-én 

megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

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

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2017. október 2., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a 2017. október 2-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: Október 13.
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.

- 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 részletfizetési 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. szeptember 15. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM






