




Dévaványai Hírlap - 3. oldal

Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján 

megtartotta soron következő ülését.
A napirendi pontok elfogadását követően a polgármester 

zárt ülést rendelt el az önkormányzat vagyonát érintő dön-
tés meghozatala érdekében.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfoga-
dását követően első napirendként került megtárgyalásra 
és elfogadásra a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 
beszámolója a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2016. évben végzett munkájáról.

Második napirendi pontban módosították az önkormány-
zat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkor-
mányzati rendeletet.

Harmadik napirendi pont keretében elfogadták az önkor-
mányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló 
beszámolót.

Negyedik napirendben egyhangúlag elfogadták a Déva-
ványai Települési Értéktár által elvégzett munkáról szóló 
beszámolót.

Ötödik napirendként megalkották a településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok, valamint az egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyezte-
tésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletet.

Hatodik napirendi pontban jóváhagyták az FBH-NP 
Közszolgáltató Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését, továbbá döntöttek arról, hogy, a Délke-
let-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Lét-
rehozását Célzó Önkormányzati Társulással a Feladat-ellá-
tási szerződést megkötik.

Hetedik napirend keretében módosításra került a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 22/2013.
(XII.20.) önkormányzati rendelet.

Nyolcadik napirendi pontban elfogadásra került a Déva-
ványai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata.

Kilencedik napirendként csatlakoztak a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, majd 
elfogadták a kapcsolódó bírálati szabályzatot.

Tizedik napirendi pontban elfogadásra került az újonnan 
alakuló Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti In-
tézmény Alapító Okirata.

Tizenegyedik napirendként elfogadták a pályázati kiírást 
az újonnan alakuló Margaréta Egységes Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmény magasabb vezetői pozíciójára, majd 
döntöttek arról, hogy a beérkező pályázatok elbírálására 
négytagú eseti bizottságot hoznak létre.

Tizenkettedik napirendben a „Muzeális intézmények 
szakmai támogatására” kiírt pályázati felhíváson elnyert 
2.500.000,- forintot elfogadták, valamint a felújításhoz szük-
séges további 1.907.123,- Ft önerőt az önkormányzat saját 
költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére vállalták.

Tizenharmadik napirendi pontként döntöttek arról, hogy 
a piac területén lévő lángossütő felépítmény közterület 
használati engedélyét a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 
pályázat mérföldköveihez igazodóan, a kivitelezés meg-
kezdésekor visszavonják.

Tizennegyedik napirend keretében engedélyezték a 
Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesületnek, hogy a ko-
rábban megítélt támogatást átcsoportosítsák.

Tizenötödik napirendi pontban pályázatok keretében el-
látandó közbeszerzési feladatok biztosítására a KBC Non-
profi t Kft. bruttó 5.270.500,- Ft összegű ajánlatát hirdették 
ki nyertesnek. 

Tizenhatodik napirendben a „Kerékpárral a környezetvé-
delemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 
2016” című pályázat keretében ellátandó projektmenedzs-
menti feladatok biztosítására a KBC Nonprofi t Kft. bruttó 
9.668.510,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Tizenhetedik napirendi pont keretében a „Kerékpárral a 
környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése 
Dévaványán 2016” című pályázat lebonyolításához szük-
séges Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítésére Varga 
Zsolt egyéni vállalkozó bruttó 4.064.000,- Ft összegű aján-
latát hirdették ki nyertesnek. 

Tizennyolcadik napirendi pontban elutasították a Voda-
fone Zrt. bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét.

Tizenkilencedik napirendként elutasították a Dévaványa, 
Thököly Imre u. 8. szám alatti ingatlanra vonatkozó csere 
lehetőségét.

Huszadik napirendben döntöttek arról, hogy két ingatlan 
tekintetében az önkormányzat nem kíván élni a NAV által 
felajánlott elővásárlási jogával.

Huszonegyedik napirendi pontban helyt adtak Feke Tibor 
az önkormányzattól bérelt 100 m2 területen a tüzelőanyag 
tárolása mellett faanyag feldolgozási tevékenységet is vé-
gezhessen.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatásáról 
döntött a testület, 4 esetben, mindösszesen 2 millió forint 
összegben, egy kérelem pedig elutasításra került.

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

1. A 2017. évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájé-
koztató megvitatása.

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

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

4. Tájékoztató Dévaványa környezetvédelmi helyzetéről.
5. Tájékoztató a vállalkozásba átadott napközi konyha mű-

ködéséről.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.



375 millió az oktatásra
A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskola a fenntartó Gyulai Tankerületi Központ és vá-
rosunk önkormányzata együttműködésének köszönhetően
375 millió forint fejlesztésre szánt támogatást nyert, amelyet 
a különböző iskolai telephelyekre fordíthatunk. Ezen összeg-
ből többek között a Körösladányi úti telephelyen lévő összes 
épület, beleértve a tornatermet is új tetőfedést kap, felújítják a 
kültéri aszfaltpályát, továbbá megtörténik az épület akadály-
mentesítése. A Vörösmarty utcán a tornaterem és a kültéri 
aszfaltpálya új burkolatot fog kapni, az épület előtt pedig új, 
szilárd burkolattal ellátott parkolók kerülnek kiépítésre. Ezen 
túl természettudományi és nyelvi laborok kerülnek kialakítás-
ra, eszközök és bútorok pedig beszerzésre. A Szeghalmi úton 
az udvar fog megújulni, új játszó- és tornaeszközök telepíté-
sével. A pályázat legnagyobb eleme a művelődési ház teljes 
körű, külső és belső felújítása kapcsolódó eszközbeszerzéssel, 
melyhez szükséges anyagi fedezet így a rendelkezésünkre áll. 
Dévaványa Város Önkormányzata mindig is nagy hangsúlyt 
fektetett a városban zajló művészeti oktatás színvonalának 
emelésére, az intézményben zajló munka támogatására és a 
gyermekek eredményeinek elismerésére, hiszen a gyermekek 
identitástudatát így tudjuk a leghatékonyabban megerősíteni, 
gyökereink és a hagyományaink iránti tiszteletet elmélyíteni. 
Ezt az elvet szem előtt tartva vállaltuk, hogy a művelődési 
ház épületét a felújítást követően teljes egészében a művé-
szetoktatási intézménynek és a művészetoktatásra járó gyere-
keknek átadjuk. Ennek megfelelően a gyermekek művészeti 
nevelése a jövőben ismét a Gyöngy utcában valósulhat meg. 
Ez természetesen a városi rendezvényeket nem érinti, azok 
megállapodás alapján továbbra is a művelődési házban ke-
rülnek megrendezésre, azonban az átadást követően a civil és 
magánszemélyek a terembérlésre vonatkozó igényeiket már 
az iskolánál kell, hogy kérvényezzék.

Lezárás küszöbén a gyomai híd
A Magyar Közút Nonprofi t Zrt. tájékoztatása alapján a 

gyomaendrődi híd komoly problémával küzd: „alépítmé-
nyeinek felmenő falazatai nedvesek, azok nem tudnak ki-
száradni. Mindkét hídfő komoly vizesedés jeleit mutatja. 
A nedvesedés kövezetében a falazatok É-i oldalán jelentős 
mértékű fagyási károk (repedések, leválások, kitöredezé-
sek) láthatók. A fagyási károk a saruk alatti falazatokat is
érintik. A híd a Haladéktalan beavatkozást igénylő hidak 
országos létesítményjegyzékében szerepel. A híd alépítmé-
nyeinek felújítására 2017 évben felújítási tervet készíttet-
tünk. Az alépítmények állapota és azok tervezett javítási 
technológiája miatt a tervezés során rögzítettük, hogy a 
felújítás teljes hídzár bevezetésével végezhető. A Tervező 
költségbecslése alapján, a híd alépítményeinek felújítási 
költsége nettó 260.000.000,- Ft.”

A felújítás alatti lehetséges forgalomelterelési megol-
dásokra öt változat született, melyből önkormányzatunk 
csak a 3. számú megoldást, azaz a „Pontonhíd, az ártéren 
korábban létesített terelőút felhasználásával, átépítésével 
(forgalomkorlátozás nélkül)” vélte csak elfogadhatónak.
A terelőút és a forgalomterelés kiépítésének, fenntartásának 
becsült költsége: nettó 158.000.000,- Ft. 

Ettől eltérően a Békés Megyei Kormányhivatal a költ-
ség, közúti forgalom biztosítása és átfutási idő szempont-
jából legoptimálisabbnak a 4. számú verziót tartotta, azaz 
a Terelőút az „Olajosok útján” (forgalomkorlátozással), 
(Dévaványa felől érkezve a gyomai híd töltése előtt jobbra 
menő kohósalakos útalap, mely az endrődi oldalon a Pájer 
strand mögött kapcsolódik a Gyomaendrőd-Mezőtúr kö-
zötti közúthoz), mely megoldás bár költséghatékonyabb, 
a dévaványai lakosok, vállalkozások szempontjából jóval 
több nehézséggel jár. A terelőút felújítása (jelenleg makadá-
mút, melyet mart aszfaltos profi lozással javítanak) és a for-
galomterelés kiépítésének, fenntartásának becsült költsége 
így „csak” nettó 80.000.000,- Ft

Ez a megoldás azt jelenti, hogy a felújítás időtartama alatt 
a személygépjárművek, a menetrend szerinti autóbusz já-
ratok, a 7,5 tonna megengedett össztömeget meg nem ha-
ladó tehergépkocsik, a Katasztrófavédelem, a Mentők és a 
Rendőrség járművei a javított úton a várost „körbe kerül-
ve” tudnak Endrődre átjutni. A 7,5 tonnát meghaladó egyéb 
járművek forgalom lebonyolítása országos közúton kijelölt 
terelőúton biztosított. A gyalogosok és a kerékpárosok ke-
rékpárjukat áttolva a hídon (munkaterületen) áthaladhatnak. 
A felújítás várható időtartama 2,5 hónap, a felújítás kezdé-
sének pontos ideje még nem ismert. Ez a változat sajnos 
elővetíti azt is, hogy többek között a Strandfürdőben a szak-
rendelések menetében elképzelhető fennakadás a felújítás 
időtartama alatt.

Mesterségek Háza
2,5 millió forint támogatást nyert az önkormányzat az 

Emberi Erőforrások Minisztériumától a Kossuth utcai Mes-
terségek Háza tetőfelújításához. A tavaszi helyszíni szem-
lén készült műszaki leírásból látható, hogy az épület mely 
egykoron dr. Bereczki Imre tulajdona volt, mára jelentős 
problémákkal küzd és megmentésére a jövőben fokozottan 
fi gyelni kell. A tetőszerkezete és falazata is jelentősen káro-
sodott, első lépésként szükséges a koszorú kialakítása, egy 
kémény újrarakása, a szarufák, cseréplécek, cserepek kicse-
rélése, ezek nélkül nem garantálható az épület megmentése. 
A jelen összeg a tető teljes cseréjének csak egy részét fede-
zi, ezért az önkormányzat jelentős önerő biztosítása mellett 
jövőre saját embereivel próbálja meg a problémát orvosolni. 

Betakarítási ünnep, vidékfejlesztési 
találkozó és autómentes nap

Mozgalmasra sikeredett szeptember utolsó hétvégé-
je, hiszen három egymástól független ugyanakkor mégis 
egybevágó program került megrendezésre városunkban.
A „Vidékfejlesztési találkozón” az agráriumban jártas szak-
emberek részvételével tájékoztató előadásokat szerveztünk, 
melyen többek között részt vett Dankó Béla országgyűlési 
képviselő, dr. Rákóczi Attila a Békés Megyei Kormány-
hivatal főigazgatója, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és a LEADER csoport több képviselője is.
Dr. Kulcsár László, a kamara megyei elnöke elmondta, 
hogy jövő májusra országosan kiépítésre kerül a jégeső-el-
hárítási rendszer, melynek egyértelmű célja a gazdálko-
dás biztonságának erősítése a termés megvédése által.
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Ugyanakkor ez nem csak a gazdáknak, hanem minden
lakosnak is az érdeke, hiszen a jégeső egyre nagyobb és he-
vesebb viharokkal érkezik nem kímélve a házakat, gépjár-
műveket sem. 

Az ezt követő Gurul Ványa rendezvényen idén is sokan 
részt vettek, az értékes tombolatárgyakat 850 résztvevő 
között sorsolták ki. Az idő szerencsére idén is kedvezett.
Az egész napos programok a megszokott módon kicsiket és 
nagyokat is megmozgattak.

Szombaton a Betakarítási ünnepen 13 csapat mérte össze 
főzőtudását, pörkölteket, gombócokat, süteményeket is kós-
tolhattak a kilátogatók. Az önkormányzat 1200 adag bivalygu-
lyással várta a rendezvényre érkezőket, melyből a Margaréta 
Idősek Otthonának és a Hajnal István Szociális Szolgáltató 
Centrum lakóit is megvendégeltük. A nap folyamán gyerek-

programok, kiállítás, élő zenei előadások vártak mindenkit. 
Ezúton is köszönöm a részvételt mindenkinek, aki munká-
jával, kézműves tárgyaival, ételeivel, vidám hangulatával 
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Naptár 2018
2017-ben is szeretne önkormányzatunk újévi naptárat 

kiadni. A tervek szerint ez évben régi városi életképekből 
szeretnénk a naptár oldalait összeállítani, ezért akinek van 
otthon régi fényképe, képeslapja, azokat szívesen fogadjuk 
a múzeumban november 15-ig. A naptárba bekerülő képe-
ket a múzeum munkatársai fogják kiválogatni, a naptár célja 
a város egykori életének bemutatása.

Valánszki Róbert polgármester

Tisztelettel ajánlom minden
kutyatartó lakos fi gyelmébe a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal (továbbiakban: NÉBIH) Kutya 
kötelesség című kiadványát, amit 
szakemberek állítottak össze az ak-
tuális jogszabályok ismeretében. A 
kiadvány tartalmazza a kutyatartás ál-
talános szabályait (etetés, tartás, stb) 

valamint a nem megfelelő tartás szankcióit is,  ír az állatkínzás 
tilalmáról, az eljáró hatóságokról és mintanyomtatványokat is 
tartalmaz pl.: közérdekű bejelentéshez.

A kiadvány INGYENESEN letölthető a NÉBIH hivatalos por-
táljáról az alábbi linken:

http://portal.nebih.gov.hu/nebih-kiadvanyok

Elkészítettük ennek a kiadványnak – ami teljes terjedelemben 
44 oldal - a kivonatolt változatát, amibe megpróbáltuk a legfon-
tosabb információkat összesűríteni. 

A kivonat külön szóróanyagként a Dévaványai Hírlap mellék-
letét képezi.

Czene Boglárka
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Dévaványai Hírlap - 5. oldal

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete kiírta a 
BURSA HUNGARICA „A” és „B” típusú Felsőoktatási Ön-
kormányzati ösztöndíjpályázatot 2018. évre. 

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

Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű, felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezők jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nap-
pali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltétele (6 
tanulmányi félévre pályázható):

Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fi atalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások;

vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intéz-

ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2018/2019. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőok-
tatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázati kiírás és a bírálati szabályzat a www.devavanya.hu 
oldalon elérhető. A pályázat beadási határideje: 2017. november 7.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályá-
zói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik 
fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx). A személyes és pályázati adatok feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál (12-es helyiségben az igazgatási és szervezési 
iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályá-
zati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtte-
sen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Pályázati melléklet:
• kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázati űrlap
• a pályázat benyújtását megelőző havi, az egy háztartásban 

élők mindegyikének jövedelemigazolása
• hallgatói jogviszony igazolása („A” típus esetén).

FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÓ MINDEN KUTYATARTÓNAK
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Magyarországon a közigazgatás eddig 
nem rendelkezett egységes, közhiteles, az 
ország valamennyi címét lefedő címadat-
bázissal. A központi címregiszter (továb-
biakban: KCR) létrehozásának célja, hogy 
a jelenleg különböző nyilvántartásokban 
párhuzamosan nyilvántartott címadato-
kat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, 
és ezzel elérje, hogy az adatok napraké-
szek, pontosak legyenek és a különböző 
nyilvántartásokban szereplő címadatok 
megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos felada-

tok ellátását a 345/2014. (XII.23.) Korm. 
rendelet – továbbiakban: Korm. rendelet 
- írja elő. A Korm. rendelet szabályozása 
szerint címmel kell rendelkezni minden 
Magyarország területén található ingatlan-
nak még akkor is, ha az pl.: a beépítésre 
szánt területen fekvő telek ingatlan nélküli.
A hivatkozott Korm. rendelet szabályozása 
értelmében szükséges elvégezni Dévavá-
nya településen a címnyilvántartás felül-
vizsgálatát, esetleges módosítását, mivel 
a település több utcájának házszámozása 

rendezetlen, vagy nem felel meg a jogsza-
bályi követelményeknek. A jogszabály a 
címképzésért felelős szervként a jegyzőt 
nevesíti, az ezzel kapcsolatos feladatokat 
a Dévaványai Közös Önkormányzati Hiva-
tal- továbbiakban: Hivatal - látja el.

2017. október 1-jétől az alábbi három 
utca házszámadatai kerültek felülvizsgá-
lásra és szükség esetén módosításra:

- Akácfa utca,
- Alkotmány utca,
- Asztalos Sándor utca.

TÁJÉKOZTATÁS –  HÁZSZÁMOK MÓDOSULÁSÁRÓL –

Közterület neve régi házszám

2017. szep-
tember 1-jétől 

használatos 
házszám

helyrajzi 
szám

Akácfa utca 1 1 (változatlan) 95
Akácfa utca 2 2 (változatlan) 145
Akácfa utca 3 3 (változatlan) 96
Akácfa utca 4 4 (változatlan) 144/2
Akácfa utca 4/A 6 144
Akácfa utca 5 5 (változatlan) 97
Akácfa utca 5/1 7 98
Akácfa utca 6 8 143
Akácfa utca - 9 99
Akácfa utca 8 10 142
Akácfa utca 8/1 12 141
Akácfa utca 9 11 100/1
Akácfa utca 9/1 13 100/2
Akácfa utca 10 14 140

2017. október 1-től az Alkotmány utca házszámozása az 
alábbiak szerint változott:

CSAK EGY INGATLAN SZÁMOZÁSÁT

ÉRINTI A VÁLTOZÁS !

Alkotmány utca 14/1 16 823/2

Közterület 
neve

2017.
szeptember 

31-ig
használt 
címek

2017. október 
1-jétől használatos 

házszám

Az 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Asztalos 
Sándor utca 1/1 1. 1761/1

Asztalos 
Sándor utca 2 2 (változatlan) 1674

Asztalos 
Sándor utca 3 3 (változatlan) 1760

Asztalos 
Sándor utca 4 4 (változatlan) 1675

Asztalos 
Sándor utca 4/2 6 1676

Asztalos 
Sándor utca 5 5 (változatlan) 1757

Asztalos 
Sándor utca 6 8 1678

Asztalos 
Sándor utca 7 7 (változatlan) 1756

Asztalos 
Sándor utca 8 10 1679

Asztalos 
Sándor utca 9 9 (változatlan) 1753

Asztalos 
Sándor utca 10 12 1680/2

Asztalos 
Sándor utca 11 11 (változatlan) 1752

2017. október 1-től az Akácfa utca házszámozása
az alábbiak szerint változott:

2017. október 1-től az Asztalos Sándor utca házszámozása
az alábbiak szerint változott:

Házszámtáblák elhelyezése:
A megváltozott házszámok ingatlanon 

történő elhelyezése a tulajdonos feladata 
a közterületek elnevezésének, azok jelö-
lésének, és a házszámozás rendjéről szóló 
19/2013. (XII.13.) helyi önkormányzati 
rendelet 7. § (8)-(9) bekezdései szerint:

„(8)A házszámot jelző táblát (a továb-
biakban: házszámtábla) az ingatlan utca-
fronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az 
utcáról jól látható módon kell az ingatlan 
tulajdonosának elhelyezni.

(9)A házszámtábla beszerzéséről, kihe-
lyezéséről, szükség szerint cseréjéről és 

pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni.”

Lakcímkártya cseréje 

A lakcím-változásról hivatalunk tájé-
koztatja a Békés Megyei Kormányhivatal 
Gyomaendrődi Járási Hivatalának Kormá-
nyablak Osztályát, ahonnan a változással 
érintett ingatlanba bejelentkezett állampol-
gárok postai úton - hivatalból, TÉRÍTÉS-
MENTESEN - kapják meg új lakcímkár-
tyájukat. 

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy ha 
már részükre kipostázásra került az új 
lakcímigazolvány, úgy a régi adattartal-
mú igazolványt szíveskedjenek a Déva-
ványán működő Kormányablakban le-
adni (nem szükséges személyesen!).

HIVATALBÓL TÉRÍTÉSMENTESEN 
ÁTVEZETŐDNEK AZ ÚJ CÍMADATOK:

Azoknál a hatóságoknál, akik jogosultak 
felhasználni az egységes személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás adatait az új lakcíma-
datok automatikusan átvezetésre kerül-
nek, ezek a szervek az alábbiak: 
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- Békés Megyei Kormányhivatal és szervei;

- Békéscsabai Járási Hivatal Család-
támogatási és Társadalombiztosítási 
Főosztálya (családtámogatási ellátások 
folyósítását végzik pl.:gyermekgondozási 
segély, gyermeknevelési támogatás, csalá-
di pótlék, anyasági ellátás, fogyatékossági 
támogatás) 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal;

- Békés Megyei Kormányhivatal Gyoma-
endrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztá-
lya a címadatokat automatikusan átveszi, és 
azokat a tulajdoni lapon is átvezeti;

- Magyar Posta Zrt. illetékes szervét hi-
vatalból értesítjük az érintett közterületek 
átnevezéséről, így a postai küldemények 
kézbesítése a továbbiakban is zökkenő-
mentesen fog történni. A postai irányító-
számok mindegyik utca esetében változat-
lanok maradtak;

- a közüzemi szolgáltatók tekintetében a 
Hivatal értesítést küld a főbb szolgálta-
tóknak, így a FŐGÁZ Zrt.-nek, ALFÖLD-
VÍZ Regionális Víziközmű - szolgáltató 
Zrt.-nek, Gyomaközszolg. Kommunális 
Szolgáltató Nonprofi t Kft-nek., E.ON-nak 
és az Invitel Zrt.-nek is az új házszámokról.

- A Hivatal az illetékes mentőszolgálatot, 
rendőrséget, tűzoltóságot, katasztrófavé-
delmet is értesíti.

AZ ÜGYFÉL JELENTI BE A LAK-
CÍMVÁLTOZÁST TÉRÍTSMENTESEN 

1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigaz-
gatóság felé a nyugellátásban vagy nyug-
díjszerű ellátásban részesülő személy-
nek kell bejelentenie a lakcímváltozást 
az alábbiak szerint:

a) a Gyomaendrődi Járási Hivatal Déva-
ványai Kirendeltségén működő Kormány-
ablakban lehet bejelenteni a lakcímválto-
zást, vagy

b) a bejelentést az ügyfelek nyugdíjfo-
lyósítási törzsszámukra hivatkozva megte-
hetik levélben, illetve a postahivatalokban 
található lakcímváltozás bejelentő levele-
zőlapon, vagy

c) az érintettek a www.onyf.hu oldal 
nyomtatvány menüpontja alatt található 
B03, illetve B04 nyomtatványon is meg-
tehetik bejelentésüket az igazgatóság felé. 

Hivatalunk 2016-ban egyeztetést folyta-
tott az Igazgatósággal azért, hogy az ügy-
felek bevonása nélkül lehessen a címvál-
tozásokat átírni, melyre az alábbi választ 
kaptuk:

„Az érintettek adatainak hiányában az 
esetleges címváltozás átvezetése iránt az 
említett esetekben kizárólag a jogosultak 
egyedi bejelentése alapján áll módunkban 
intézkedni.”

2. Forgalmi engedély esetében a 
lakcímváltozás átvezetése a forgalmi

engedély cseréjével történik, ami ILLETÉK-
MENTES.

3. Az egyéni vállalkozói igazolványok-
ban feltűntetett lakcímadat változás szintén 
csere formájában vezetődik át, ami szintén 
ILLETÉKMENTES.

4.  A cégnyilvánosságról, a bírósági cég-
eljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése 
alapján illeték és közzétételi költségtérí-
tés megfizetése nélkül lehet bejelenteni 
a cégbíróságnak, ha a változás állami 
vagy önkormányzati döntés alapján a 
cég székhelyének (telephelyének, fiókte-
lepének) más megye illetékességi terüle-
téhez való csatolására vagy a cégjegy-
zékbe bejegyzett helységnév, utcanév, 
illetve házszám változására vonatkozik. 
Így e jogszabályi rendelkezés alapján 
az átnevezéssel érintett közterületeken 
székhellyel rendelkező gazdasági társa-
ságok cégbírósági bejegyzésének mó-
dosítása is díjtalan.

5. A felsorolásban nem szereplő azon 
szolgáltatóknál, akikkel a közterület elneve-
zésének változásával érintett lakosság kap-
csolatban áll (pl.: bankok, telefontársaságok, 
biztosítók stb.), a változás-bejelentést min-
denkinek saját magának kell intéznie.

Dévaványa, 2017. szeptember 29.

Tisztelettel: Czene Boglárka, jegyző

A Központi Statisztikai Hivatal Dévaványa települé-
sen 2017. október 2. és december 15. között hajtja végre 
a háztartások életkörülményeinek feltárására irányu-
ló „Miből élünk?” című adatfelvételét. A kapott adatok 
alapján képet alkothatunk a háztartások gazdasági helyze-
téről, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítá-
si szokásairól, eladósodottságának okáról és mértékéről. 
A KSH 2014 után második alkalommal hajtja végre ezt a 
felmérést, amely az Európai Központi Bank irányításával, 
harmonizált módszertan és kérdőív alapján zajlik. Az adat-
felvételben az Európai Unió 20 tagországa vesz részt, ami 
lehetővé teszi az eredmények nemzetközi összehasonlítá-
sát. Az európai felméréssel kapcsolatos részletes informá-
ciók az Európai Központi Bank www.ecb.europa.eu/home/
html/researcher_hfcn.en.html internetes oldalán találhatók. 
A 2014-ben végrehajtott felmérés adatai a KSH honlapján 
tekinthetők meg. 

A Magyarországon felkeresendő 15 ezer háztartás kije-
lölését statisztikai módszerrel, véletlenszerű kiválasztással 
hajtottuk végre. 

A lakosság kétféle módon válaszolhatja meg a kérdő-
ívet: 

1. Lehetőség van a kérdőívet elektronikus úton, Interne-
ten kitölteni, 2017. október 2 - 31. között.  A kérdőív a 
https://mibolelunk.ksh.hu oldalon érhető el. Az inter-
netes kitöltők között összesen 8 darab táblagépet sorso-
lunk ki.

2. Ha a személyes interjút választják, akkor kérdezőnk 
2017. október 2. és 2017. december 15. között fogja a 
háztartásokat felkeresni. A válaszadók 1 000 Ft összegű 
vásárlási utalványt kapnak ajándékba, valamint közöt-
tük összesen 5 darab táblagépet sorsolunk ki. 

Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli.
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai 

célra, összesítve közöljük, illetve egyedi azonosításra al-
kalmatlan módon bocsátjuk az Európai Központi Bank 
rendelkezésére, pontosan követve a hivatalos statisztiká-
ról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény előírásait.

Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők fényképes iga-
zolvánnyal rendelkeznek. 

A lakosság és az önkormányzatok számára hétfőtől csü-
törtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra 
között a 06 80 200 766 ingyenes zöldszámon adunk to-
vábbi felvilágosítást, valamint fordulhatnak hozzánk a
mibolelunk@ksh.hu e-mail címen is. 

Az adatfelvétellel kapcsolatosan a https://mibolelunk.
ksh.hu internetes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, amellyel 
hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Budapest, 2017. október 2.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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

Átadták a Járási Hivatal épületét

A Békés Megyei Kormányhivatal 1,2 mil-
liárd vissza nem térítendő uniós támogatást 
nyert a KEHOP-5.2.2 projekt keretein belül, 
mely során ünnepélyes keretek között, elsőként 
a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomendrődi 
Járási Hivatalának megújult épületét adták át, 
2017. szeptember 28-án.

Az átadó ünnepségen dr. Pacsika György a 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi 
Járási Hivatal vezetője köszöntőjében kiemel-
te, hogy a több mint 100 éves, immár megújult 
Gyomaendrődi Járási Hivatal épülete tovább-
ra is a gyomaendrődi állampolgárokat fogja 
szolgálni. Továbbá elmondta, hogy az állami 
tisztviselők legfontosabb feladata, hogy teljes 
elhivatottsággal szolgálják az állampolgárokat, 
és végezzék mindennapi tevékenységüket.

Dr. Takács Árpád a Békés Megyei Kormány-
hivatalt vezető kormánymegbízott ünnepi be-
szédében kiemelte, hogy a Kormányhivatal a 
Magyar Kormány hozzájárulásával egy olyan 
városképi fejlesztést is végre hajtott a járási 
épület felújításával, melyre korábban még nem 
volt példa. A kormánymegbízott kitért arra is, 
hogy a közigazgatás akkor működik jól, ha 
értelmi és érzelmi azonosulás van az ügyfe-
lekkel. A Békés Megyei Kormányhivatal azon 
dolgozik, hogy a megyében a közszolgálata a 
szó legnemesebb értelmében legyen szolgálat, 
mint elmondta a hivatal feladata, hogy a közös-
séggel szemben kötelezettséget vállaljon.

Dankó Béla országgyűlési képviselő átadó-
beszédében elmondta, hogy Gyomaendrődön 
egy meghatározó- és az egyik legfontosabb 
szolgáltatást nyújtó épület újult meg. Az épü-
let földgáz fogyasztása várhatóan 60%-kal, az 
elektromos áram költsége várhatóan 90%-kal 
csökken a beruházás következtében, mely kö-
zel 5 millió forint megtakarítást jelent a műkö-
dési költségvetésben.

Az épületen megtörtént 878 m2 utólagos 
homlokzat és 2008 m2 utólagos hőszigetelés 
a padlástéri födémen. Az épületben 43 db fa 
homlokzati nyílászáró cseréje, 27 db fa hom-
lokzati nyílászáró felújítása és 33 db műanyag 
ablak cseréje valamint hőszigetelt alumíni-
um bejárati ajtók kerültek beépítésre. A fű-
téskorszerűsítéshez a régi kazánokat 2 db új
100 kW-os kondenzációs kazán váltotta fel.
A 89 db termosztatikus radiátorszelep beépíté-

se hozzájárul a helyiségek állandó hőmérsékle-
téhez, így elkerülhető lesz az irodák alul- vagy 
túlfűtése. Az épület tetejére telepített 56,94 kW 
teljesítményű, 219 db panelből álló napelemes 
rendszer üzemeltetése jelentős villamos ener-
gia megtakarítást eredményez.

Ünnepélyes teremnévadó
2017. szeptember 28-án ünnepélyes keretek 

között új elnevezést kapott a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal eddig csak Kistárgyaló néven 
hívott hivatali helyisége. A terem ettől a naptól 
kezdve a Corini terem nevet viseli, a helyi il-
letőségű Corini Margit festőművész előtti tisz-
telgés jegyében. A teremben időszakos kiállí-
tásként a művésznő néhány jellemző festménye 
tekinthető meg az érdeklődők számára.

Az ünnepségen részt vett Dankó Béla or-
szággyűlési képviselő, dr. Takács Árpád kor-
mánymegbízott, Toldi Balázs polgármester, 
dr. Pacsika György járási hivatalvezető, és dr. 
Frankó Károly, a Közalapítvány Gyomaendrőd 
Város Közgyűjteményeiért Kuratórium lekö-
szönő elnöke is. A kiállítást dr. Pacsika György 
hivatalvezető nyitotta meg, majd dr. Frankó 
Károly mondta el Corini Margit művészeté-
vel és életútjával kapcsolatos gondolatait és 
személyes élményeit. Az esemény zárásaként 
Toldi Balázs polgármester mondott pohárkö-
szöntőt, aki külön kiemelte dr. Frankó Károly 
eddigi érdemeit a művésznő emlékének meg-
őrzése kapcsán.

A kiállítás 2017. december 22-ig munkana-
pokon előzetes telefonos időpont egyeztetés 
(tel: 06-66-284-043, kapcsolattartó: Gonda 
Anett titkársági szakügyintéző) után ingye-
nesen megtekinthető, az 5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1. sz. alatt.

Újabb lépés történt az e-recept felé

2017. szeptember 8. napján megérkeztek a 
Gyomaendrődi Járási Hivatalhoz azok a sze-
mélyi igazolvány olvasó eszközök, amelyeket 
2017. november 1. napjától fognak használni 
az egészségügyi dolgozók a hagyományos, 
papír alapú vényeket leváltó új e-receptek
kapcsán.

A kártyaolvasók kiosztását a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal kijelölt munkatársa végzi, aki a 
helyi egészségügyi intézményekkel egyeztet-
ve, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

(ÁEEK) által kiadott dokumentumok segítsé-
gével, ütemterv szerint fogja átadni a kártyaol-
vasókat az egészségügyi intézmények, házior-
vosok, gyógyszertárak kapcsolattartóinak.

Az e-recept egy elektronikus vénykezelő és 
nyilvántartó rendszer, az Elektronikus Egész-
ségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) egyik leg-
fontosabb szolgáltatása. Az EESZT egy modern 
és egységes informatikai környezet, olyan fel-
hőalapú technológiát használó kommunikációs 
tér, ami a jelenleg elérhető legmagasabb fokú 
adat- és kibervédelemmel ellátva kapcsolja ösz-
sze az egészségügyi ellátókat egymással – be-
leértve a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi 
ellátást, valamint a gyógyszertárakat is –, illet-
ve számos, a gyorsabb gyógyulást és kényelmet 
biztosító szolgáltatást nyújt a lakosság számára.

Az e-receptek kiadása és kezelése érdekében 
a járási hivatalok kormányablakai folyamato-
san végzik az egészségügyi dolgozók új típusú, 
elektronikus tároló elemmel ellátott személyi 
igazolvánnyal való ellátását, mely okmányra 
az orvosoknak és asszisztenseiknek szükségük 
lesz a rendszer használatához.

Bővebb információk az EESZT rendszerről és 
az e-receptről az alábbi linkeken elérhetőek el:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt
https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-infor-
macios-portal/gyik

Életmentési ismeretek átadása a Járásnál
2017. szeptember 19-én a Gyomaendrődi Já-

rási Hivatal székhelyén életmentési ismeretek 
átadására került sor a járási hivatal dolgozói 
részére.

Rávai Béla, a Gyomaendrődi Mentőállomás 
vezetője gyakorlati bemutatóval szemléltetve 
látta el hasznos infomációkkal a hivatal álla-
mi tisztviselőit és munkavállalóit. Az általános 
életmentési ismereteken belül elsősorban az új-
raélesztés lépéseire, és a defi brillátor készülèk 
használatára helyezett nagy hangsúlyt az oktató.

Az oktatáson részt vett dolgozók, a hivatal-
ban észlelt rosszullétek esetén lélekjelenlétü-
ket megőrizve, minden szükséges intézkedést 
megtesznek a segítségnyújtás érdekében.
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A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA

Nagyon érdekesnek tartom meg-
vizsgálni azt, hogy mi rejlik ben-
nünk, amikor bizonyos értékekre 
hivatkozva cselekszünk. Értékekre 
hivatkozva, könnyen megnyugtatjuk 
lelkiismeretünket, olyan cselekede-
teinkre vonatkozólag is, amelyek 
nem egyeztethetők össze például az 
emberi jósággal, együttérzéssel, sze-
retettel. Sokszor azt mondjuk, hogy 
mi csak az életünket éljük. Nyilván 
nagy érték az élet, de a kifejezés 
óriási önzést is rejthet. Erre hívja fel 
fi gyelmünket Jézus a következőkkel: 
„aki meg akarja menteni életét, elve-
szíti, aki azonban értem elveszíti, az 
megtalálja.” Máskor a családunkra 
hivatkozva teszünk olyant, ami által 
letérünk Isten útjáról – abbahagy-

juk a hitéletet, vallásgyakorlatot, azzal az indokkal, hogy 
a családnak kell minden idő, minden energia. Ilyenkor a 
család, ami nyilván nagy érték, ideológiává válik, ami elté-
rít bennünket Istentől. Jézus ezt így fogalmazta meg: „Aki 
jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó 
hozzám; aki jobban szereti fi át vagy leányát, mint engem, 
az nem méltó hozzám.” A munkára való hivatkozásunkkal 
is hasonló a helyzet. Mi rejlik amögött, amikor azt mond-
juk, hogy mi csak a munkánkat végeztük? Hitünkkel ösz-
szeegyeztethető dolgok vagy sem? Vagy amikor a hazánkra 
hivatkozunk, mit engedünk meg magunknak? Soha ne fe-
ledjük, a valahová való tartozásunkból, nem mások iránti 
gyűlöletnek, hanem szeretetnek kellene létrejönnie. Na-
gyon fájdalmas amikor a vallásgyakorlatunkra hivatkozva 
egymás iránt bensőleg érzéketlenekké válunk. A megem-
lített esetek arról szólnak, hogy nemcsak a rossz kísérthet 
meg bennünket, hanem az értékeink is elvakíthatnak. Ezek 
az esetek épp annyira veszélyesek lehetnek, mint a bűnök. 
Legyünk tehát résen!
Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap, szentmise 9.30-tól a templomban.
Figyelmükbe:
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkö-
tési oktatásra lehet jelentkezni.
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn
14 órától, a plébánián.
Október hónap pénteki napjain, 16 órától ájtatossá-
got 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

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 szolgáltatásaink:
A fogyatékkal élő emberek önálló életvitelének segítése, meg-

könnyítése. 
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. Ha az ellátást igénylő 
cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjeszt-
heti elő. A kérelem benyújtására az intézmény vezetőjénél van
lehetőség.

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 igénylőket, hogy minden 
esetben szerződéskötés szükséges a szolgáltatások új 
igénybevevőivel, ezért a személyi szállítás vagy szemé-
lyi 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!
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Dévaványa Város Önkormányzata ingyenes csopor-
tos utazást szervez emlőszűrésre. A szűrővizsgálatra 
mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várjuk, akik a 
szűrőállomástól meghívólevelet kaptak és bármilyen 
oknál fogva nincs módjuk egyénileg Békéscsabára 
utazni. Az önkormányzat megfelelő számú, legalább 
12 fő, jelentkező esetén, időpont egyeztetést követően 
tud kisbuszt indítani a vizsgálatra. Jelentkezni a Déva-
ványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában 
(önkormányzat 1. sz. iroda) vagy a következő telefon-
számon 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 juthat-
nak el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeg-
halmi Tüdőgondozóba.

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező 
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szál-
lítani. A jelentkezéseket 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 házior-
vosi beutaló szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik ko-
rábbi 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 Tüdőgondozótól.

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

TÜDŐSZŰRÉS

OKTÓBER-NOVEMBER HAVI
ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI REND

A Gyomaközszolg Nonprofi t Kft. mint a Dareh 
Bázis Zrt. hulladékkezelési közszolgáltató szerződött 
alvállalkozója tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az október-november havi ünnepi szemétszállítási 
rend a következők szerint változik:

2017.10.23. (hétfő) gyűjtése: 2017.10.20-án
a hetet megelőző pénteken lesz megtartva. 

2017.11.01. (szerda) gyűjtése: 2017.11.03-án
pénteken lesz megtartva.

Elektronikai hulladékgyűjtésre novemberben 
tudunk lehetőséget biztosítani, ennek helyéről 

és időpontjáról a következő lapszámból 
értesülhetnek.

Szíveskedjenek a gyűjtőedényzetet
reggel 7 óráig kihelyezni!

Gyuricza Máté
környezetvédelmi ügyintéző

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATATÓ SZEMÉSZETI ELLÁTÁS
RENDELÉSI IDEJÉNEK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL 

Tisztelt Lakosok!
Dévaványa Város Önkormányzat
ezúton tájékoztatja a Lakosságot,

hogy a szemészeti szakrendelés
időpontja

2017. november 1. 
napjától

csütörtök 13.30-
16.30-ra változik. 
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MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HÍREI

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

Június 27-én ellátogattunk Ópusztaszerre. Elsőnek a Rotun-
dát néztünk meg, ami a Feszty-körkép mellet több kiállításnak 
is helyet ad. A vízimalomban és a hozzá tartozó múzeumban sok 
régen használatos tárgyat ismerhettünk fel. A Csete-jurták mellet 
magasodik a milleniumi Árpád-emlékmű, majd a Skanzen épüle-
tei, ahol kézművesek munkásságával ismerkedhettünk. Délutáni 
órákban indultunk haza.

Augusztus 21-étől ismét Erdélyben jártunk. Első célállomá-
sunk Szalonta egykori őrtornya, a főtéren álló Csonka torony, a 
mai Arany János emlékmúzeum volt. A szemben lévő parkban 
többek között Bocskai István erdélyi fejedelem, Arany János, 
Kossuth Lajos, Sinka István, Zilahy Lajos és Kulin György szob-
ra látható. 

Aradon a vértanúk emlékművénél volt a megállónk, amit vá-
rosnézés követett, majd Máriaaradnán bemehettünk a híres bú-
csújáró helyként ismert 18. században épült, gyönyörű barokk 
kegytemplomba. Innen utunk Déva várához vezetett, ahol a 
250 méter magas sziklára épült vár mellett a szép kilátásban is
gyönyörködhettünk.

Vajdahunyadon a szállásunkra megérkezve már várt minket a 
fi nom vacsora, utána a vállalkozó kedvűek elsétálhattak megnéz-
ni az éjszakai kivilágításban gyönyörűen pompázó várat.

Reggel frissen indultunk Nagyszebenbe, ahol az óváros épüle-
tei, a régi mesterségeket bemutatják be. Rövid városnézés után 
következett egy hosszú buszozás, a fogarasi havasok szerpenti-
nes útján egyenesen a gyönyörű Vidraru-tóig. Visszaúton megáll-
tunk a 2034 m magasságban lévő Bilea-tónál és útközben meg-
csodálhattuk a 2315 méterről aláhulló Zerge vízesést. Hatalmas 
magasságokat és mélységeket lehet itt megtapasztalni. Este ké-
sőn és fáradtan érkeztünk a szállásunkra Négyfaluba.

Harmadik napon úti célunk a kegyetlenségeiről elhíresült 
Drakula-kastély volt Törcsváron, majd a 150 méter magas szik-
lás hegycsúcson lévő barcarozsnyói parasztvárhoz sétáltunk fel, 
melyet széles rónaság vesz körül. Érdekes volt ezután a leg-
nagyobb és legérdekesebb szászföldi erődtemplom látványa 
Prázsmáron a község főterén. Termeiben kiállításokkal, többek 
között korabeli tanterem felszerelésével lehetett megismerked-
ni. Szállásunk felé menet betértünk az erdélyi szászok egyko-
ri székhelyére Brassóba. Az óvárosban tettünk egy sétát, ahol 
megtekintettük a Fekete templomot. Ez az épület a legnagyobb 
szász evangélikus templom, az európai gótika jelentős alkotása.

Elérkezett az utolsó napunk. Elköszönve a szállásadóinktól 
következő úti célunk a Fogarasi-havasokhoz vezetett, az Olt 
bal partján lévő kerci Cisztercita apátság romjaihoz. A nyugati 
fal gyönyörű rozettája jól látható, valamint a tornya is áll még. 
Ezután Marosillyén volt rövid pihenőnk, ahol Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem szülőházába tértünk be.

Az esti órákban, fáradtan, élményekkel gazdagon érkeztünk 
haza. Köszönjük képviselő-testületünknek az anyagi támoga-
tást mindkét kiránduláshoz.  

Szeptember 2-án, ebéddel egybekötve vezetőségi választást 
tartottuk, amelyet tagjainkon kívül más társszervezetek tagjai 
is megtiszteltek részvételükkel. Köszönetet mondunk minden 
résztvevőnek, akik tombolatárgyak felajánlásával hozzájárul-
tak rendezvényünk sikeres megrendezéséhez. Köszönjük Mile 
Lajos és Kiss Károly alpolgármester uraknak tombolatárgy fel-
ajánlásaikat.

Vasas Tiborné
egyesület vezetője

Nyúzó Lajos Dévaványán született 1927.10.3-án, és idén 
ünnepli 90. születésnapját. E jeles alkalomból szeretettel 
köszöntjük őt!

Dévaványán járta ki a 6 elemi osztályt, majd az 
Aranykalász TSZ-nél dolgozott fuvarosként, egészen 
nyugdíjazásáig, 1992-ig. Nyegota Erzsébettel kötött 
házasságot, majd megszületett első gyermekük. 1952-
ben László, majd Lajos fi uk, később pedig Zoltán, aki ma 
Gyomaendrődön él, de sűrűn látogatja édesapját. Sajnos 
középső gyermekük fi atalon elhunyt. Békésen teltek 
nyugdíjas éveik. Feleségével kertészkedtek, teheneket és 
lovakat tartottak. Erzsike néni 2014-ben, 79 évesen hunyt 
el. Lajos bácsi legidősebb fi ával, Lászlóval él együtt. Az 
idős korral járó egészségromlás miatt már nem tudja sem a 
kertet, sem az állatokat ellátni, fi a segít neki a mindennapi 
teendők elvégzésében és szociális gondozó is rendszeresen 
jár hozzá. 

További jó egészséget kívánunk ezúton is Nyúzó 
Lajosnak!

A művelődési ház dolgozói

ADVENTI ELŐZETES
Hamarosan elérkezik a várva várt adventi idő-

szak. A régi  hagyományokhoz híven az idei évben 
is lesz városi  fenyőfa állítás és gyertyagyújtás. 
Különböző programok várják majd a lakosságot 
az ünnepi időszakban: kézműves vásár, adventi 
vásár, gyermek,- és családi programok.

A kézműves vásárra már most várjuk a jelent-
kezéseket a Művelődési Ház irodájában, illetve a 

városi karácsonyfához 
pedig szívesen fogad-
juk a fenyőfa felaján-
lást, az adventi koszo-
rúhoz a fenyőágakat. 

E l é r h e tő s é g e i n k : 
66/483-051 vagy sze-
mélyesen DÁMK mű-
velődési ház irodájában.



Dévaványai Hírlap - 12. oldal

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját, ismerőseit,

barátait a Ladányi Mihály
Könyvtárba, 17. éve tartó

„KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG” 
c. témakör előadásaira:

---
2017. november 3. (péntek) 18 óra

TEREMTÉSVÉDELEM
Előadó: dr. Victor András
(ELTE, ny. főiskolai tanár)

---
2017. november 17. (péntek) 18 óra

„ARIZONAI VILLA” 
(Mit együnk, hogy jól legyünk?)

Előadó: dr. Benda Judit
(gyógyszerész, táplálkozástudományi szakember)

---
2017. november 24. (péntek) 18 óra

„AMINT BENT, ÚGY KINT”
(Az egyéni jóllét – én idő, feltöltődés - fontossága 

az egészségünk, a környezetvédelem és
a kapcsolataink szempontjából)
Előadó: Bátyi-Földesi Dóra

(kineziológus)

DÉVAVÁNYAI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET és

MANÓFALVA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

Két sor eső közt
Két sor eső közt
kék, koravén est balra harangoz
Két puha villám
csattan a kőre keresztbe
Égtől az égig
szénceruzával karcol a lámpa
Fénye az utcán
megszelídül két sor eső közt.

Zöld levelekből
sárga kijajdul, bukdos a szélben
Macskabagoly vár
éjjeli konkoly durva magot szór
Szétteregetve
szárad a felhő – orgonazengés –
Két sor eső közt
szédül a kotta, roppan a dallam.

Törpe tücsökszó
kétszer is eljön, kétszer is elmegy
Ház magasában
sír az eresz, -buta bánat-
Két sor eső közt
egy dzsinn harmatot old a világból
Mind idehordja
lábam elé a reggeli fényben.

Papp Erzsébet

TÉDE HÍREK
2017. október 14-én 12 órai kezdettel
NÉVNAPI EBÉDET tart a TÉDE! 
Menü: rántotszelet burgonyával, savanyúság,

sütemény, kávé.

Minden tagot szeretettel vár a vezetőség. Megjelenését a 
következő telefonszámon kérjük jelezni: 483-742. Belépő 
díj 1000 Ft. Az ebéd árát előre kérjük. Tombola tárgyat szí-
vesen fogadjuk.

a TÉDE elnöke
KOZMA BÁLINTNÉ és a vezetőség

Meghívó
Október 24.- a magyar operett napja 

Ez alkalomból tisztelettel meghívjuk,
a múzeum és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre

rendezvényére.

Időpont:
2017. október 24. 15 órától

Helyszín:
DÁMK Bereczki Imre

Helytörténeti Gyűjtemény 

Program:
-  A magyar operett rövid áttekintése
- Bob herceg c. operettfi lm megtekintése
-  Kötetlen beszélgetés, ötórai teázás

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 Szervezők
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X. BETAKARÍTÁSI ÜNNEP
Ismét eredményesen és jó kedvvel zártuk a 

X. Betakarítási ünnepet, amelyen 10 főzőcsapat versengett 
a bográcsos ételével. Számtalan helyi termelő árusította 
portékáit, és a kiállításon is részt vettek kicsik és nagyok, 
intézmények, civil szervezetek egyaránt. A főzőverseny 
harmadik helyezettje a DÁMK főzőcsapata (Borbíró 
József), a második a Csipkerózsák (Bakó Gábor), az első 
pedig Balogh Zsigmond és baráti társasága lett. Különdíjjal 
az idén a Dévaványai All Stars egyesület gazdagodott, akik 
mintegy 300 db szilvásgombóccal örvendeztették meg az 
érdeklődőket. A város önkormányzata 1200 adag ingyenes 
bivalygulyással várta az ide látogatókat. A kiállításon részt 
vettek az óvodai telephelyek, a Ványai A. Ált. Iskola és 
AMI diákjai, a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
diákjai, a Hagyományőrző Nők Egyesülete, Gyányiné 
Wagner Judit, Vida Lukácsné, Vig Hilda, Tóthné Kiss 
Izabella, a Hajnal István Szociális Szolg. Centrum, a 
DÁMK Bereczki I. Helytörténeti Gyűjt., a Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre és a DÁMK Művelődési Ház 
dolgozói.

A pillanatok megörökítéséről pedig Ambruzs-Szabó József 
gondoskodott, amit ezúton is nagyon köszönünk neki!

A szórakoztató műsort a Csipkerózsa mazsorett csoport 
nyitotta, majd az ebédhez Horváth Rudolf és zenekara 
muzsikált, őket követte Tücsök Peti és Hangya Levi 
interaktív gyermekműsora. Könnyűzenei összeállítással 
táncoltatta meg a közönséget az Acoustic Planet, végül 
Csocsesz mulatós műsora zárta a programot.

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak 
a felajánlásokat és a segítséget: Dévaványa Város 
Önkormányzata, Körös-Maros Nemzeti Park Sterbetz 
István Látogatóközpontja, Hagyományőrző Nők 
Egyesülete, Váradi Károly, Purger Ferenc, Zorka Kuckója, 
Laskai Tibor és a Dévaványai Vadásztársaság.

Bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a számára 
kedves programokat és jól érezte magát a X. Betakarítási 
ünnepen!

DÁMK Dolgozói
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AUTÓMENTES NAP 2017.

A Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítvány más civil szervezetek, 
intézmények és magánszemélyek 
közreműködésével idén 8. alkalommal 
rendezte meg Dévaványán az Autómentes 
napot, szeptember 22-én. Ehhez az 
európai kezdeményezéshez világszerte 
évről évre egyre többen csatlakoznak. 
Kevesen tudják, hogy a csatlakozáskor a 
Karta aláírásával nem csak a rendezvény 
megtartására teszünk ígéretet, hanem 
azt is vállalja a város, hogy legalább egy 
olyan állandó intézkedést hoz, mellyel 
megkönnyíti a gyalogos és kerékpáros 
közlekedést illetve a tömegközlekedési 
eszközök elérhetőségét. Ennek Dévaványa 
városa a járdák újjáépítésével és a bicikli 
utak bővítésével tesz eleget.

Az idei év szlogenje:

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVŐ 

A délelőtti programokon az óvodások és 
az iskolák tanulói vettek részt. Számukra 
különböző versenyekkel, totókkal 
készültünk. A meghirdetett rajzversenyre 
sok szép alkotás érkezett, amelyeket 
kiállítottuk a főtéren. Idén is többen 
beneveztek a veterán és egyedi készítésű 
kerékpárok versenyébe. A különböző 
díjakat az esti felvonulás után adtuk át.
A megszokott programok mellett új 
elemekkel gazdagítottuk a programot. A 
pedálos gokartok és bobo carok mellett ki 
lehetett próbálni az energia biciklit, mely 
egy fényoszlop segítségével 
mérte a pedálozás által 
előállított energiát. Több 
egyedi készítésű kerékpárt 
hozott Budai Sándor, 
aki maga készíti trükkös 
járgányait.  A mini bringó 
hintóval együtt egész nap 
használatban voltak, a gyerek 
körében nagy népszerűségnek 
örvendtek. Délelőtt véradás 
volt a művelődési házban, a 
Szarvasi Vöröskereszt ifjú 

önkéntesei „ambubabás” 
elsősegély bemutatóval 
vártak az érdeklődőket. 
Az „egészségsátorban” 
különböző mérések 
zajlottak, így vércukorszint, 
vérnyomásmérés is. A 
véradóknak plusz tombolát 
adtunk, illetve kolbászos 
paprikás krumplival 
vendégeltük meg őket, 
amit a Hagyományőrző 
Nők Egyesülete főzött. Ők 

készítették a zöldség és gyümölcssalátákat 
is, illetve este zsíros kenyérrel 
várták a Gurul Ványa résztvevőit. 
A Nagycsaládosok Dévaványai 
Egyesületének tagjai egész nap állták a 
szomjas gyermekek és felnőttek rohamát az 
üdítős sátorban. A Családsegítő Szolgálat 
munkatársai kisgyermekjátékokat 
hoztak, a nagyobbak pedig társasjátékkal 
játszhattak, illetve ők felügyelték a 
közlekedési, életmód, környezetvédelmi 
totók kitöltését. A programon részt vett 
a KEF is, akik a függőségek kezeléséhez 
adtak tanácsokat. A start munkaprogram 
rongyszőnyeg szövői mellett a varrósok 
is részt vettek a rendezvényen. A sok szép 
rongyszőnyeg mellett a varroda termékeit 
is megcsodálhatták a látogatók. Kézműves 
foglalkozás keretében karkötőket 
készítettek különböző technikákkal, 
illetve a szövés rejtelmeibe is betekintést 
nyerhettek az érdeklődők. Idén is lehetet 
lovas kocsis városnézésen részt venni, 
aminek a gyerekek nagyon örültek. 
Egész nap használhatták a népi játékokat, 
bicikliket, rollereket. 

Délután a Gabitriál extrém kerékpárosai 
tartottak izgalmas bemutatót, előtte pedig 
Goldsprint kerékpárokkal versenyezhettek 
az érdeklődők.

A napot egy állandó programmal zártuk, 
melyet minden évben nagyon vár kicsi és 
nagy egyaránt, hiszen egészen különleges 
érzés ekkora tömeggel végig kerekezni 

a várost. A „VIII. Gurul Ványán” idén 
850 fő vett részt. Sajnos ez elmaradt az 
korábbi évek létszámától, ami a hűvös idő 
számlájára írható, hiszen a nap folyamán 
többször is sötét felhők tornyosultak a 
település felett. A közel 9 km-s távot a 
város vezetőivel közösen tekerte végig 
Dankó Béla, városunk országgyűlési 
képviselője is. 

A programot a helyi vállalkozások, 
magánszemélyek, intézmények mellett 
a Békés Megyei Önkormányzat és a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is 
támogatta.

Mindenkinek köszönjük a részvételt, a 
támogatást!

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK 
ÉS SEGÍTŐKNEK:

Boschung EJT Elektronikai Kft.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Agrodéva Kft.
Oryza -Hántoló Kft.
Békés Megyei Önkormányzat
Bartha-Agrár Kft.
Vektor Kft.
Havancsák László
Illin József Jánosné
Valánszki Róbert
Szűcs Tibor
Fehér Mihály és családja
Szabó Lajos és neje
Mile Lajos
Nyuzó Marietta
Földvári István
Berczi Mihály
Szilágyi Géza
Dévaványa és Vidéke Áfész
Nagy és Társai Bt.
Papp Tibor - kertészet
Váradi Étkeztetési Bt.
Nyuzó Bálint
Korda István
Berta Edit
Felina Kft.
Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete
Magyar Vöröskereszt BMSZ Szarvasi 
Területi Szervezete
Vöröskereszt Dévaványai Alapszervezete
Magyar Méhészek Akácvirág Egyesülete 
Dévaványa
Dévaványai Polgárőrség
Dévaványai Rendőrőrs
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Tartósbetegségben Élők Dévaványai 
Egyesülete
Tánczos húsbolt
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AUTÓMENTES NAP 2017. SZOLGÁLATI KUTYÁK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA DÉVAVÁNYÁN
Dévaványán rendezték meg a 

munkakutyák nemzetközi versenyét, 
ahol civil és hivatásos kutyavezetők 
mérték össze tudásukat. A verseny 
szervezőjét, Pataki Balázst kérdeztük. 

– Hogyan jött az ötlet a verseny 
megtervezéséhez?

– Mivel szinte az egész életem a 
kutyákról szól, így azt gondoltam, 
hogy jó lenne szervezni egy versenyt, 
ahol a civil és hívatásos kutyavezetők 
össze tudják mérni a szakmai 
tudásukat. Több mint húsz évig 
hivatásos kutyavezetőként dolgoztam 
a határőrségnél majd a rendőrségnél. 
Nyugdíjba vonulásom után sem 
szakadtam el a szakmától, mivel 
párom vagyonvédelmi vállalkozásában 
dolgozom, mint szakmai vezető és 
szolgálati kutyavezető. A mindennapi 
munkám mellett szolgálati kutyák 
nevelésével, képzésével és eladásával is 
foglalkozom, így számomra életformává 
vált a kutyákkal való foglalkozás.

– Azzal foglalkozik amit szeret, ezt 
a család hogyan fogadja?

– Igen nagyon szerencsésnek 
mondhatom magam, mert ismét azt 
csinálom, amit szeretek és ebben a 
párom is támogat. A kutyák nevelésében 
és képzésében segít még a tizenegy 
éves fi am, Balázs. Ő már 8 éves 
korában belekóstolt a szolgálati kutyás 
versenyzésbe és azóta is kitartóan 
versenyzik és kutyázik. Legnagyobb 
örömömre rendőrségi kutyavezető 
szeretne lenni.

– Milyen feladatokra kellett 
készülniük a versenyzőknek?

– A versenyfeladatok között 
meg kellett mutatni a kutyák 
fegyelmezettségét, valamint életszerű 

a szituációs gyakorlatokat kellett 
elvégezniük. Országos versenyt 
terveztem, de a szomszédos országokból 
is érdeklődtek, így nemzetközi lett a 
verseny, Szlovákiából és Romániából 
is érkeztek nevezések. A jelentkezések 
száma hamar elérte a maximális 32 
főt, ezért idő előtt le kellett zárni a 
nevezést. Az ország több pontjáról 
érkeztek kutyavezetők és a hivatásos 
kutyavezetők létszáma meghaladja a 
nevezések harmadát. A külföldi nevezők 
is hivatásos rendőrségi kutyavezetők.

– Hogyan zajlott a verseny?

– A rendezvényt Mile Lajos, 
Dévaványa alpolgármestere nyitotta 
meg. A versenyen 24 kutya teljesítette 
a feladatokat. Ilauszki Tibor rendőr 
alezredes volt a verseny bírája aki a 
rendezvény lebonyolítását és annak 
eredményességét kimagaslóan színvo-
nalasnak értékelte. A verseny a volt 
téglagyár területén zajlott, az érdeklődők 
számára ingyenes volt.

A verseny eredményei:

Amatőr kategória:

Első helyezett: Bársony János, Érd.

Profi  kategória:

Első helyezett: Sántha Dávid, 
hivatásos rendőrségi kutyavezető.

Legeredményesebb hivatásos 
rendőrségi kutyavezetői különdíjat 
Szlovákiát képviselve; Csicsay Csaba 
kapta.

Dévaványa képviseletében ifj. Pataki 
Balázs amatőr kategóriában III. helyezést 
ért el míg édesapja Pataki Balázs a profi  
kategória IV. helyezettje lett.

Cikk és fotó: Ambruzs-Szabó József

Kónya István - zöldség-gyümölcs
Benkéné Gyebnár Judit - Juckó
Zsombokné Papp Ilona - zöldség-gyümölcs
Cro Pék Kft. - Albán pékség
Sky Food Kft. - Coral diszkont
Narancs Turi - Flabelos
Malkovics Zsolt
Szilágyi Izabella
Mano Market - baba bolt
Kiss Tibor - takarmánybolt
Nagy Gábor - Oázis diszkont
Nagy Mihály - EZ+AZ vegyesbolt
Kőszegi János - Jóbarát söröző
Ugrai Csilla - óra, ékszer, ajándék üzlet
Made in Papp Sport és Outlet üzlet
Furka Lajos - Elektrosokk üzlet
Sanci Hami Büfé
Erdei Virágbolt
Frézia Virágbolt
Kónya Mihály - Borostyán diszkont
Szabó Lajos
Nagy Lajosné - drogéria
Nagy Endre - ruházati üzlet
Szűcsné Feke Andrea - vegyesbolt
Körömi Andrea - Andi kisboltja
Stranszki Lajosné
Purger Ferenc - Harmadik Félidő söröző
Földi Trade Kft.
Family Market
Csaba Jánosné
Csaba Ignácné
Kurilla Üzletház
Janó Istvánné
Boda Ferencné
Deák Enikő
Bak Krisztián
Körözsi Imréné
Nagy Sándor
Budai Sándor
Pappné Nagy Katalin
Dévaványa Önkormányzatának szövődéje 
és varrodája
Dévaványa Város Önkormányzata
Szügyi Dániel Református Ált. Iskola
Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma
DÁMK Óvoda és Bölcsődei intézményegysége
Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola
DÁMK Művelődési Ház
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

ÉS MÉG SOKAN MÁSOK, 
AKIK MUNKÁJUKKAL, 

ADOMÁNYUKKAL 
HOZZÁJÁRULTAK A 

RENDEZVÉNY SIKERÉHEZ!
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Szakgimnázium
Ágazatkód / ágazati képzés
0400 – Kereskedelem ágazat (eladó; kereskedő)
0401 – Informatika (irodai informatikus; informatikai rendszerüzemeltető)
0402 – Szépészet ágazat (férfi  fodrász, borbély; fodrász)
0403 – Vendéglátóipar ágazat (pincér; vendéglátás-szervező)

4+1 éves képzés, az érettségi vizsga mellett szakképesítést is ad.

Szakközépiskola 
Szakmakód / szakképesítés
0404 – Eladó*
0405 – Elektromos gép és készülék szerelő
0406 – Festő, mázoló, tapétázó*
0407 – Hegesztő*
0408 – Női szabó*
0409 – Pincér
0410 – Számítógép-szerelő és karbantartó
0411 – Szociális gondozó és ápoló

*Hiányszakmák, a tanulók szakiskolai ösztöndíjban részesülnek.

3+2 éves képzés, a képzés első felét nagyrészt szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak teszik ki. Szakmai vizsgával 
zárul, mely után érettségi vizsga szerezhető a maradék két év alatt.

Gyulai Szakképzési Centrum
Dévaványai Szakgimnáziuma,

Szakközépiskolája és Kollégiuma
5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.

OM: 203069
Honlap: www.dvki.sulinet.hu

E-mail: devavanya.gyszc@gmail.com
Facebook: Dévaványai Középiskola

Tel.: 66/585-110, 20/293-2983

Nyílt napok:
2017. október 27. 8:00-12:00

2017. november 23. 8:00-12:00

KÖZÉPISKOLAI HÍREK - FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2018/2019.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



Dévaványai Hírlap - 17. oldal

KÖZÉPSIKOLAI HÍREK
Párizsban járt az ősz…

Iskolánk végzős diákjai 
nem csak a magyar és többi 
kötelező tárgyból készülnek 
az érettségire, s idézik Ady 
Endre mellett a többi érettségi 
témakört.

Az elmúlt hetekben nagyon 
sokszor emlegettük együtt 
Párizst, s nem csak az ősz 
kapcsán, hanem a fodrász-
világbajnokság helyszíneként.

E hatalmas versenyre 
látogathatott ki a magyar 
delegáció tagjaként oktatónk, 
Gellai Zoltánné is.

Mind a munkatársak, mind 
a diákok szünet nélkül faggatják azóta is a nemrég hazatért 
kolléganőt, aki sokat mesél élményeiről.

„A Békés Megyei Iparkamara jóvoltából részt vehettem 
egy négy napos párizsi kiránduláson. Az utazásunk célja az itt 
megrendezésre kerülő Fodrász Világbajnokság megtekintése 
volt, ami egy nagyon rangos fodrász esemény. 

Szakmailag ez egy óriási lehetőség volt számomra, rengeteg 
élménnyel és tapasztalattal gazdagodva értem haza. Igyekszem 
átadni az ott szerzett újdonságokat a diákjaimnak és munkám 
során felhasználni azokat az inspirációkat amelyeket ott láttam. 
Nagyon sok fotót, videót készítettem viszont azokat a látványokat, 
élményeket még így sem tudom igazán átadni. Azt a csillogást, 
pompát, frizura költeményeket látni kellett és megélni. Szakmánk 
képviselői a világ minden tájáról jelen voltak. Óriási élmény volt 
látni ezeket a munkákat, nem lehetett betelni velük. A verseny két 
napig tartott, ahol a férfi , női, konty frizurák a hétköznapitól az 
extrém kategóriáig megjelentek. 

A világbajnokság legnagyobb élménye az volt számomra, hogy 
a helyszínen szurkolhattam magyarként a magyar versenyzőknek.

A két napos verseny mellett jutott időnk Párizs nevezetességeinek 
megtekintésére és megismerkedhettünk a francia konyha 
jellegzetes ízvilágával is.

Szeretném megköszönni az Iparkamara vezetőségének, hogy 
lehetővé tették számomra, ez a négy nap egy örök emlék marad.”

Gellai Zoltánné, szakoktató

A rendezvényen készült fotókat láthatják és hallhatják a 
személyes beszámolót is az érdeklődők első nyílt napunkon: 
2017. október 27-én, pénteken, ahová hívjuk és várjuk a 
pályaválasztás előtt álló diákokat és szüleiket.

A DÉVAVÁNYAI ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS 
EGYESÜLETE TÁJÉKOZTATÓJA

A Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesülete július 
10-én megtartotta a tisztújító közgyűlést, mivel lejárt a ve-
zetőség mandátuma. A közgyűlés, az egyesület elnökségének 
négy évre az alábbi tagokat javasolta: 

- elnök Vasas Imre,  
- elnökségi tagok Bogya Gáborné, Földi Gizella,
- gazdasági vezető és pénztáros Hímer Imréné,
- ellenőrző bizottság elnöke Tót Péter, tagjai Erdős Istvánné 

és Szarka Sándorné.
Július 23-án Mezőberényben voltunk a mezőberényi szlová-

kok és a városi nyugdíjas klub baráti találkozóján. Szeptember 
2-án Beregfürdőn nemzetközi kulturális találkozón vettünk 
részt, melyen az énekkar is fellépett. Szeptember 9-én volt 
a dévaványai baráti találkozó melyen részt vett, Kiss Károly 
alpolgármester és kedves felesége, a Békés megyei Nyugdíjas 
Szövetség alelnöke Balázs Imre és kedves felesége. 

Szeptember 23-án, a betakarítási ünnepen a főzőversenyen, 
30-án az idősek világnapja alkalmából rendezett baráti talál-
kozón vettünk részt. 

Köszönet azoknak, akik a szeptember 9-i rendezvényünket 
támogatták: Mile Lajos alpolgármester, Kiss Tibor, Kónya 
Mihály, Zsombokné Ilike zöldséges, Ofotért, Menta divatáru, 
ÁFÉSZ - Rizmann Józsfné, Tánczos húsbolt, Nefelejcs virág-
bolt, Magyarné Adamik Mariann, Farkas Ági, Frézia virág-
bolt, Kurilla divatáru.

Köszönjük Váradi Károlynak és a konyha dolgozóinak a
fi nom ebédet és a rendezvény alatt a korrekt kiszolgálást.  

Az Egyesület elnöke: Vasas Imre

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.

Vacsorajegy ára: 3200 Ft.

Támogatójegy ára: 500 Ft, 1000 Ft, 1500 Ft, 2000 Ft.

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.

MEGHÍVÓ ALAPÍTVÁNYI ESTRE
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Az én mesém
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép sas.
Ez a madár jól élte az életét, volt bőséges élelme és tulajdon-

képpen senkitől sem kellett félnie.
A környéken élt egy sas idomár, akinek őrá fájt a foga, de a 

fészek egy magas sziklán volt, az ember nem érte el. Az idomár 
csapdát állított.

Egyik alkalommal ment a sas vadászni. Megpillantott egy ter-
metes nyulat, rávetődött, és ...jajj! szegény sas madár nem gon-
dolta, hogy ez csapda! Szaladt is az ember a rejtekéből, de mire 
odaért, a nagy és erős sas kiszabadult fogságából. Szállt, szállt 
magasan a felhők között addig, míg már csak egy picike halvány 
pont látszódott belőle.

- Ejnye, teremtette! Nekem kell ez a gyönyörű, okos sas! Most 
még inkább, hogy így eltudott szabadulni tőlem! – mondta az 
ember. Fel is kerekedett, hogy ő bizony egy élete, egy halála, 
megkeresi a sast! Csomagolt magának egy szakajtóruha ele-
mózsiát, egy butykosba innivalót és elindult. Ment mendegélt,
hegyen – völgyön át, egyszer csak megpillantott egy asszonyt, 
aki épp mosott egy fateknőben. Megkérdezte tőle, látott e erre sas 
madarat repülni? Az asszony nem látott semmit.

A sas idomár bánatosan tovább ballagott. Már a Csupa
virág-hegyen is túl járt, mikor egy faluban szőnyegszövő lányok-
ra lett fi gyelmes. Odament hozzájuk érdeklődni a madárról. Saj-
nos ők sem látták. Az ember azt gondolta, most már nincs esély 
megtalálni a gyönyörűséges madarat, de mégsem adta fel, tovább 
ment. Öreg este volt már, mikor betért egy romos nádfedeles kis 
viskóba. Ott egy vén anyóka sírdogált, mert nem tudott a vasa-
lójába  parazsat tenni, így nem tudott vasalni. Az idomár segített 
neki. Jó tett helyébe jót várj! Segítek, amiben tudok! – mondta az 
anyóka. Az ember elmondta mi járatban van erre, de eddig még 
senki nem tudott neki segíteni. Az asszony elmesélte merre látta 
a sast repülni. No, bizony megörült az idomár! Ment is rögvest 
a sas nyomába.  Egész éjszaka bolyongott, megsem állt. Reggel-
re egy csodaszép tájra ért, amely tele volt sasokkal. Az ember 
gyönyörködött a sok madár láttán, és úgy döntött hagyja őket 
szabadon élni, minthogy szűk ketrecbe zárja.

Sarkon fordult és hazament. Otthon kiengedte az összes ma-
darát. Elhatározta, hogy most már nem befogja a sasokat, hanem 
megvédi őket.

Szatmári Szabolcs 4.a Ványai Ambrus. Ált. Iskola

A nyuszi és az őzike kalandjai
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyuszi és egy

őzike. Mindketten az Állatföld nevű bolygón éltek, együtt a többi 
állattal. 

Egyszer elmentek világot látni. Útközben találtak a földön el-
dobva egy bájitalt. Felét a nyuszi, a másik felét pedig az őzike 
itta meg. Nagyon fura érzésük lett tőle, forogni kezdett a világ, 
és egyszer csak egy másik bolygón találták magukat. Megláttak 
néhány fura állatot, akik két lábon jártak. Ekkor jöttek rá, hogy 
a Föld nevű emberbolygón vannak, ahová mindig is el szerettek 
volna jutni. Ezen a bolygón nem éltek állatok, és ők sem láttak 
még embert. Meg is szólították az első embert, akivel találkoztak:

- Jó napot! Én egy nyuszi vagyok – mondta a nyuszi.
- Én pedig egy őzike – mutatkozott be az őzike is. 
- Hát te ki vagy? – kérdezte a nyuszi az embert.
- Én egy varázsló vagyok. Hogy hogy itt vagytok ezen a boly-

gón?- kérdezte a varázsló.
- Megittunk egy bájitalt, kicsit szédültünk, és ide lyukadtunk 

ki – mesélte el az őzike.
- Örülünk, hogy itt vagyunk, de szeretnénk megkérdezni, hogy 

tudunk hazajutni? – érdeklődött a nyuszi. 
- Segítek, de csak azzal a feltétellel, hogy ha visszavisztek en-

gem is az Állatföldre. És kapok minden állatfajtából egyet, és 
több állat is jön ide az emberföldre az emberekhez – felelte a 
varázsló.

- Miért szeretnéd ezt? – kérdezte a nyuszi.
- Azért – felelte a varázsló -, mert az emberek nem mindig jó 

barátai egymásnak, és szeretnének új barátokat is szerezni. 
- Rendben – mondta az őzike -, elviszünk téged, és hozhatsz el 

állatokat magadnak és a többi embernek. De nekünk is van egy 
feltételünk. Az Állatföldön is maradnak állatok, a Földön is ma-
radnak emberek, és bármikor átmehetünk egymáshoz.

- Ebbe a királynak is bele kell egyeznie – felelte erre a varázsló.
Elmentek együtt a királyhoz és megkérdezték, hogy ad-e en-

gedélyt. A király nem csak az engedélyt adta meg, sőt, azt kérte, 
hogy ő is hadd járjon át a bolygók között.

A varázsló elkészítette a főzetet, amit ha valaki megivott, máris 
a másik bolygón találta magát. Ezután kialakult az ember és az 
állat közötti kapcsolat, amely barátság a mai napig is tart. 

Aki nem hiszi, járjon utána. 

Mideczki Panna 4.a. Ványai Ambrus. Ált. Iskola

A múzeum és a Dévaványai Mú-
zeumbarátok Köre által meghirdetett 
meseíró pályázatra - nagy örömünkre -
18 alkotás érkezett. Október 4-én a mú-
zeumban került sor az értékelésre. Nem 
volt könnyű rangsorolni a kedves kis 
történeteket, ezért a pontszámok alap-
ján négy első helyezés, két második
helyezés és két különdíj született. Az 
első helyezettek könyvjutalmat kap-
tak, de senki sem távozott üres kézzel: 
varázslatos „meseíró készletet” kapott 

minden kis alkotó. Köszönjük a felké-
szítő tanárok munkáját, illetve az ér-
tékelésben és lebonyolításban nyújtott
segítséget Váradi Andrásnénak és
Pihurik Katalinnak. Ahogy a kíírásban 
is szerepelt, a meséket folyamatosan 
megjelentetjük a hírlapban. 

Könyvjutalmat kaptak az első
helyezettek: Kovács Csaba 3.b, Uhrin
Szonja 3.b, Mideczki Panna 4.a,
Szatmári Szabolcs 4.a.

Második helyezettek: Szíjjártó Álmos 
Tamás 4.a, Pap Zoé 3.b.

Kölöndíjasok: Lovas Katalin 6.o, 
Bakó Kornélia 5.o.

Emléklapot kaptak: Tímár Boglárka 6.o, 
Lipcsei Zoltán 6.o, Tímár Vivien 7.o, Nagy 
Veronika 5.o, Sunyák Noel 5.o, Nagy Laura 
3.b, Nagy Evelin Gabriella 4.a, Kecse Márk 
4.a, Mészár Anna 4.a, Salánki Bori 3.c.

Elsőként a  4. osztályos első helyezet-
tek munkáit közöljük.

A NÉPMESE NAPJA

• • • • • • • • • • • • • •
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Nyírvasvári – Vasvári emléknap:
2017. július 16.

Iskolai tanulmányaink történelmi kronológi-
ájának felsorolásában, különösen a nagy nem-
zeti ünnepeink legszebbikére, március idusára 
emlékezve elsőként is Petőfi  Sándor nevével 
találkozunk, majd Vasvári Pál neve kerül em-
lítésre ebben a megtisztelő „történelmi felso-
rolásban”. Harmadikként Jókai Mór neve vált 
ismerté jeles történelmük személyi listájában.

Az 1848. március 15-i vértelen pesti forra-
dalomban a bűdi-nyírvasvári fi atalember, Fej-
ér-Vasvári Pál örökké beírta nevét nemzetünk 
aranykönyvébe. A „kis-Kossuth” ott van az 
1848. szeptemberi Jellasics-betörést követően 
Kossuth megbízottjaként a Somogy vármegyei 
mozgósításban, a pesti nemzetőrök századosa-
ként pedig a Dunántúli hadműveletekben.

1849. január 14-i debreceni népgyűlést kö-
vetően a lelkes résztvevők január 16-án már 
a „tettek mezejére léptek”: Vasvári Pál, Kléh 
István, Kopcsányi József, Vas Gereben, Dobsa 
Lajos, Emődi Dániel és Funták Sándor közös 
beadványt nyújtottak be az OHB elnökéhez, 
amelyben „népszónokként” szabadcsapatok 
szervezését vállalták fel.

Az Országos Honvédelmi Bizottmány Vas-
vári Pálnak: Békés - és  Bihar vármegyére 
vonatkozóan adott megbízást.  A fentiek értel-
mében Vasvári már 1849. január végén, február 
elején már Békés vármegyében van, ahová to-
borzótisztjei is elkísérik.

Vasvári a szabadcsapatának szervezését és 
csapatának névválasztását 1849. február 12-én, 
Nagyváradon a Kelet c. lapban teszi közzé, s 
jelzi, hogy a táborát Köbölkúton rendezi be.

Az egyhónapos kiképzést követően a tiszti-
kar 1849. április 26-án kapta meg a kinevezési 
okmányát, másnap pedig az egység Nagyvára-
don a felszentelt csapatzászlót vehette át Teleki 
Blanka grófnőtől.

A Rákóczi-szabadcsapat az avatást követő-
en a kijelölt állomáshelyére, Bánffyhunyadra 
vonult el. A zászlóalj, a hiányzó felszerelések  
pótlása után,  1849. május elején kapcsolódott 
be  a Gyalui-havasokban rejtőzködő oláh  fel-
kelők elleni harcba. Vasvári Pál csapatait In-
csel, Valkó, Kalotaújfalu, Meregyó, valamint 
Magyargyerőmonostor havasalji  településekre 
osztotta be, védelmet nyújtva a kalotaszegi ma-
gyar falvak lakosainak az oláh felkelőbandák 
ellen. 

Fotó: Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület
- Nyírvasvári

Az 1849. július 6-i mariseli/funtineli ütkö-
zetben Vasvári Pál őrnagy mellett közel 400 
magyar honfi társunk, Rákóczi-szabadcsapa-
tos bátor harcos maradt a csatatérén, áldozta a 
honért a legdrágábbat, az életét. Holttestüket 
közös sírba helyezték, amely felett az 1920-as 
években még állt a sírkereszt, rajta pedig az 
emléktábla.

      
Előadásom címe: Vasvári őrnagy

szabadcsapatában harcoltak
 
A funtinelli magyar emléktábla, amely a Rá-

kóczi-szabadcsapat hősies helyállását hirdette 
- 1926-ban került haza Tiszabűdre. Ez ma a 
legméltóbb helyen Tiszavasváriban, a Vasvári 
Pál Múzeumban látható:

„Vasvári Pál őrnagyra és az általa vezetett 
Rákóczi-szabadcsapatra, az 1848-49-iki 

szabadságharc egyik legnemesebb áldozatá-
nak és mintegy 400, vele együtt 1849. július 

6-án elvérzett bajtársa dicső emlékének”
- a tiszteletére állíttatott.

„El ne feledd a mezőt, hol ők elhullának, a hűk
És a legvégsők a haza jobbjaiból.
Vajh’ama szíveket a haláltól visszavehetnők
Teljes erőben, úgy, amint dobogának előbb,
Még egyszer vérharcaidat megvívni szabadság!”

 
A táblára vésett vers Morus Tamás költe-

ménye, amelyet  Arany János és Petőfi  Sán-
dor fordított magyarra.

  Az eddigi levéltári kutatásaim szerint a Vas-
vári Pál őrnagy vezette Rákóczi-szabadcsapat 
586 fős egységéből:  6 vármegye: mintegy  50 
településéről közel 300 fő neve vált ismerté. 

 Gyomáról, Endrődről: 20 fő.
Legtöbben Dévaványáról, az akkori 8-9 

ezer lakosból közel 80 fő vett részt Vasvári Pál 
parancsnoksága alatt a Rákóczi-csapat kötelé-
kében a szabadságharcban. Jelzem többen mint 
Orosházáról, Magyar-Gyuláról, Német-Gyulá-
ról, Békésről, Békéscsabáról, Mezőberényből, 
Köröstarcsáról, Körösladányból, Szeghalom-
ról, Vésztőről, vagy Füzesgyarmatról. A magas 
dévaványai Rákóczi-szabadcsapatos létszám 
annak is köszönhető, hogy az egyik földink, a 
tanult Papp Károly toborzóhadnagy itt a tele-
pülésen született és széles ismeretségi körrel is 
rendelkezhetett.

  
A Rákóczi-szabadcsapat

név szerint ismert hősi-halottai:
 

Vasvári Pál őrnagy, a Rákóczi-szabadcsapat pa-
rancsnoka
Erdélyi Antal százados, a Rákóczi-szabadcsapat 
1. századának parancsnoka
Bulyovszky János százados, a Rákóczi-szabad-
csapat 2. századának parancsnoka
Bátori Pál százados, a Rákóczi-szabadcsapat
3. századának parancsnoka

Balog István - (1. század) vélhetően dévaványai
Benkő János - 
Csizmadia Ferenc - (2. század)
Egeresi György - (2. század) 
Fekete Gábor - (1. század) 
Fekete József tizedes - gyomai önkéntes (2. század)
Földesi Gergely -  (3. század) 
Győri István tizedes - (4. század)
Juhász Ferenc -  (1. század)- vélhetően dévaványai
Kis István -
Kónya János - (3. század) 
Nagy János -  (1. század) - vélhetően dévaványai
Orbán István - gyomai önkéntes (4. század) 
Pap Mihály - (2. század) - vélhetően dévaványai
Paulik János -   
Szarukán János őrmester
Szatmári Károly - dévaványai önkéntes (1. század)
Tóth János - (4. század) 
Bátori Samuel - gyomai önkéntes (1. század) 
Kovács József - gyomai önkéntes (2. század) 
Pető Péter - gyomai önkéntes (2. század) 

 
Örök dicsőség a hősöknek… s nem feled 

Téged soha magyar nemzeted!
Felhívás – Kedves Emlékezők !

 Aki tud arról, hogy egykori őse, rokona 
1849. január-július hónapok között a Vasvári 
Pál őrnagy parancsnoksága alatt a Rákóczi-sza-
badcsapatban harcolt - kérem írjon nekem a 
lenti e-mail címre. Köszönöm a segítségét.

Fotó: Okos Márton
 Körösfő – Vasvári - emlékkopjafa 

Az 1849. július 6-7-i funtinelli ütközetben 
elesett Vasvári Pál őrnagynak, törzskarának és 
közel 350-400 magyar honvéd honfi társunknak 
állított örök emléket.

 Ui.: A körösfői és a tiszavasvári emlékko-
szorúkat: Tapodi Tündike készítette. A nyir-
vasvári emlékkoszorút – a Vasváriak Vasváriért 
Közéleti Egyesület biztosította.

Az eseményekről tudósított:
dr. Ágoston Sándor

történész – ny. középiskolai tanár
E-mail: agoston.sandor1946@gmail.com

VASVÁRI PÁL ŐRNAGY PARANCSNOKSÁGA ALATT A RÁKÓCZI-SZABADCSAPATBAN HARCOLTUNK 3. RÉSZ
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EMLÉK ÉV
DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK 105.

ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA

Megszínesedtek a falevelek, az őszi 
napéjegyenlőséget követően a nap-
palok látványosan rövidülni kezdtek. 
Egy újabb kört tettünk meg az évben. 
Ez a körforgás az emberi életben is ta-
pasztalható: születés, keresztelés, es-
küvő, halál.

A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
temény Levéltárában számos olyan
iktatókönyv található, melyek szüle-
tési, keresztelési, esketési és halotti 
anyakönyvi adatokat tartalmaznak. 
A legrégebbi anyakönyveket a re-
formátus egyház vezette városunk-
ban, rendszeresen 1748-tól, 1839-től 
kötelezően magyarul. Valójában az 
anyakönyvezés minden településen a 
katolikus egyház feladata volt, köte-
lezővé 1625-ben tették Magyarorszá-
gon. Ennek teljes körű jogát a protes-
táns egyházak azonban csak 1785-ben 
kapták meg II. Józseftől. Ugyanakkor 
Dévaványán 1771-1782 között jelen-
tek meg a katolikusok, és csak 1791-
ben létesült egyházközség valamint 
plébánia. Ez magyarázza azt, miért a 
református egyház iktatói a régebbiek.

A biztos adatgyűjtést tehát csak 
1748-tól kezdték meg a lelkészek vá-
rosunkban, ám 1731-től feljegyzett 
adatsorok is találhatók az első, úgy-
nevezett „kisebb matriculában”. Eze-
ket azonban egy széljegyzet szerint 
később másolták be különálló lapok-
ról. Azt is hozzá kell tennünk, hogy 
ezek az egyházi iktatók nálunk fény-
másolatban vannak meg. Hiányosak, 
de 1950-ig jól nyomon követhetők. 
(1895-től vált kötelezővé a polgári 
anyakönyvezés, onnantól az egyházi 
anyakönyvek elvesztették közokirat 
jellegüket, a jogkör átkerült az önkor-
mányzatokhoz.) Mi most a két legré-
gebbi iktatót mutatjuk be.

Városunk első, név szerint is ismert 
lakóinak neveit az 1731 áprilisában 
megkereszteltek lajstroma tartalmaz-
za. A bejegyzett nevek eredeti helyes-
írással és az adott hónap napjainak 
számával:

„11. Köteles Mihály Susa Leánya.
17. Dina Miklós Leánya Ersébet.
23. Györfi  Miklós fi a Pál.
28. Gyányi Mihály Leánya Ersébet.
29. Farkas András Leánya Ilona
és Vida András Leánya Sara.”

Amint látható, kezdetben csak az 
apa és a született gyermek keresztne-
vét rögzítették.

A fi atalok kb. 21-28 éves korukban 
házasodtak, de akadt férfi , aki 36 éve-
sen nősült, vagy özvegyember vett 
magának feleséget. Alkalmanként 
az esketési anyakönyvből is tudunk 
kiegészítő adatokat szerezni, pl. egy 
1799. október 23-ról való bejegyzés:

„Itt lakó Beretzki István copulál-
tatott (esketett) Körös Ladányi Sza-
bó István de itt szolgáloskodott árva 
h[ajadon] leányával, Sárával.”

Nem tudjuk, hány évesek voltak 
a fi atalok, amikor házasságot kötöt-
tek, viszont azt igen, hogy honnan 
származtak. Dr. Bereczki Imre ezt a 
bejegyzés nem ismerte, holott elég 
részletesen kutatta saját családfáját, a 
dédszülőkig vissza is tudta azt vezet-
ni. Beretzki István és Szabó Sára pe-
dig az ő ükszülei (a nagyszülők nagy-
szülei) voltak. Ez ebben különleges.

A születés ellentettje a halál. Ha-
lottiktatókat olvasgatni nem túl szív-
derítő dolog, ugyanakkor családfa-
kutatásnál elengedhetetlen. Még a 
negyvenes éveikben járó emberek 
halálát sem szívesen látjuk, de szív-

szaggató egészen kicsike gyerekekről 
szóló bejegyzéseket látni:

„1759. okt. 17. Cser Pál a’ Had-
nagy leánykája meg holt.” Ő volt a 
helységben az ordinárius hadnagy, 
sok dokumentumban szerepel a neve, 
a tragédia viszont az ő családját sem 
kerülte el. És sajnos az igen magas 
gyermekhalandóság miatt rengeteg 
ilyennel találkozunk a lapokon.

Az idősebbek általában a 60-70-es 
éveikben szenderültek örök álomba, 
de akadtak jóval 80-on felüliek is. 
Egy kuriózum: 1750. április 20-án 
hunyt el özv. Jenei Ferencné. Semmi 
mást nem tudunk róla, de azt igen, 
hogy 95 évet élt!

Hogy pontosan hány évet éltek a 
XVIII. századi ványaiak, nem köny-
nyű megmondani, mert gyakran csak 
megbecsülték az életkort (két és fél 
éves, negyedfél éves), ezeket visz-
szakeresve az iktatókban pedig adott 
évnél nem mindig találjuk az adott 
személyt. Ha már betegen született 
a kicsi, nem volt biztos életben ma-
radása, igyekeztek minél hamarabb
keresztvíz alá helyezni, mert a hit 
szerint a kereszteletlen újszülött nem 
jut be a Paradicsomba.

Nem voltak ritkák az ikerszülések, 
de a kicsik ritkán maradtak életben: 
„1783. szept. 5. Gyáni Gergelynének, 
a’ ki Pápista kettősse született, egyik 
leány halva ’s kereszteletlen, a’ [má-
sik] L[eány] Sára a’ ki is beteg lévén 
in statu necessitatis meg keresztel-
tetett…” A pápista katolikust jelent, 
1783-ban már élt egy kb. 2000 fős 
közösségük Dévaványán. Ámde pap 
csak más helységből jöhetett volna, 
így a református lelkész in statu ne-
cessitatis, azaz szükséghelyzetben 
keresztelt, mert a gyermek beteg volt.

A hónap dokumentuma - Október
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Egészen szokatlan esetekben a halál 
okát is megadja az iktató: „1751. júl. 
1. Csatári György fi a György 14 esz-
tendős, a Meny-kő által megüttetett.” 
Vagyis villámcsapás áldozata lett. 
„1764. dec. 23. Farkas Gergely hirte-
len halállal halt meg a’ Piatz közepin, 
tanuljanak a’ részegesek [ebből].” Itt 
azt gyanítjuk, nem természetes oka 
volt a halálnak.

Az 1766-tól megkezdett „nagy mat-
riculát” már táblázatos formában ve-
zették, jóval több információt közölve, 
mint korábban. 1768-tól írták fel a 
halál okát rendszeresen. Az egyértel-
műeket felismerték, pl. himlő, baleset, 
„ló ölte meg”. Máskor a megjelölés 
inkább valami tünetre utal, semmint a 
diagnózisra (ezt a „Nyavalyája” nevű 
rovatban vezették fel): „szülés után 
6. héttel”, „betegségben”, „sinlődö-
zésben”, „nyavalyatörésben”, „daga-
dozásban”, „pokolvarban”, „torok fá-
jásban”, „száraz betegségben”, „forró 
betegségben”. „1767. okt. 2. Nemes 
ifjabb Séllei István egy heti sínylő-
dözése után az Úrban kimúlt hajnal-
ban.” A következetesség azonban

nem mindenhol érhető tetten: „1769. 
okt. 30. Az öreg Csetneki meg hólt.” 
Nem tudjuk, ki volt ő, de bizonyosan 
mindenki ismerte a helységben.

Egy egészen szokatlan betegség, 
ami ráadásul a szövegkörnyezetben 
elég rosszul is mutat: „1794. márc. 8. 
Szűz Leány Somogyi Erzsébet – 52 
eszt. – hervadozás”. Ez a betegség 
még egyébként két, 60 év feletti öz-
vegyasszonynál is előfordult. E cikk 
szerzője nem tudja megmondani, mi 
a mai megfelelője a „hervadozás-
nak”, de segítségért folyamodhatunk 
egy, a XVIII. század második felé-
ben élt párizsi orvoshoz: „Herva-
dozás. Az (…) elsoványadásnak 
megnevezései, mellyek mind a’ ned-
vességeknek idűlt megromlottságá-
ból szármoznak; ezekhez járúlhatnak 
még az életrendnek, vér-veszítésnek, 
higanynak (…) veszedelmes munká-
lásuk. Hogy ha semmi bel sérelemtől 
nem lehet félni, és a’ személy még 
sem nem igen vén, sem pedig nagyon 
elsoványodott, úgy még reménylhet-
ni állapotja megváltozását; ha (…)
jó erősítő táplálmányokat eszik.”

(Alphons Le Roy: A’ Gyógyszernek 
csudatévő ereje, Gyógyász segéd nél-
kűl, vagy tettlegesen bébizonyított 
kiüritö gyógymód. Tilsch és Fia, Ko-
lozsvár, 1836. 92. o.)

Hogy a halál milyen fájdalmas, sen-
kinek sem kell bemutatnunk. De aki 
még egy ilyen nehéz órában is má-
sokra tud gondolni, az példamutató 
tiszteletet érdemel. E sorok szerzője 
rendezi dr. Bereczki Imre levelezését, 
s amikor egy 1985-ös darab a kezébe 
akadt, megkönnyezte. Tanár Úr eb-
ben az évben veszítette el az egyetlen 
embert, akiben valaha is teljességgel 
megbízott: imádott feleségét. Erzsike 
néni utolsó kívánsága az volt, hogy a 
Tanár Úr által neki írt leveleit helyez-
ze a koporsójába a párna alá a temetés 
előtt. Imre bácsi azonban kiválogatta 
ezekből azokat a darabokat, amelyeket 
majd a jövő helytörténeti kutatója még 
fel tud használni… Még ekkor is Rá-
tok, Önökre gondolt, ványaiakra. Ezt 
nem tudhatta róla senki, csak aki ezt a 
levelet olvasta…

Szalay Ágnes
történész

Meghívó!
Az idén is

megrendezésre kerül
a Batyus bál
a múzeumban.

Tervezett időpontja november 24. péntek.
Részletes programok illetve információk a 

következő lapszámban lesznek olvashatóak. 

FELHÍVÁS!
Keressük dr. Papp Jenő

egykori községi orvos leszármazottait.

Az információkat a múzeumba várjuk!
Telefon: 485-040. Köszönjük!
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BÍRKÓZÁS

VÁNYAI RÉMHÍRADÓ

Október: Körzeti Diákolimpia Szarvas
Tímár Zsolt: 1. helyezés

Kovács Ádám: 2. helyezés
Kecse Roland: 2. helyezés
Feke Nándor: 3. helyezés

Október: Diákolimpia Hajdúszoboszló
Kecse Roland: 3. helyezés

Október: Junior Női Magyar Bajnokság
Kecse Hermina: 3.helyezés
Csikós Diána: 3. helyezés

Idén a nyári szünetben öt edző táborban vettünk részt. Az 
egyiket a dévaványai birkózó szakosztály rendezte meg, ha-
sonlóan Békés megyei birkózók vettek részt a táborban. Az 
edzéseket a Kossuth úti birkózó teremben bonyolítottuk le. 
Szállás a Kossuth úti Vadászházban volt, amit ezúton is köszö-
nünk Illin Józsefnek, a Dévaványai Vadásztársaság elnökének.

Mivel az október a borzongásról 
szól legfőképp – igaz, erőteljes az 
angolszász kultúrkör befolyása e 
téren -, úgy gondoltuk, ehhez mi is 
csatlakozunk. De „ványai módra”. 
Régi újságokból válogattunk egy-
kori, Dévaványát érintő hírekből, 
ezekből adunk most közre néhány 
rémisztő esetet.

Megtámadta a rendőrt az
üldözött (…).

Tragikomikus eset játszódott le 
Dévaványa községbe. B. Sándor 
községi rendőrnek jelen-tették, 
hogy egy tyúktolvaj garázdálkodik 
a házaknál. A rendőr megtudta a 
tolvaj hollétét s üldözőbe vette (…). 
A furfangos egyén, göröngyökkel 
dobálta a rendőrt, majd amikor a 
köze-lébe ért erős paprikát szórt a 
szemébe. A rendőr hosszas hajsza 
után mégis elfogta a tolvajt, aki R. 
Mihály derecskei illetőségű (…), és 
Kéthalmon is több baromfi t lopott. 
Letartóztatták.

/Békésmegyei Közlöny. 59. évf. 
149. sz. (1932. július 13.) p. 4./

Amit a csabai országos vásárról 
el kell mondani

(A Közlöny eredeti tudósítása.) 
A rumli, amely felkavarta a város 
nyugodt életét s megvál-toztatta 
mindennapos képét, már a lóvásár 
napján kezdődött. Kedden délután 
a teherautók egymásután gördültek 
a Ferenc József és Szent István te-
rekre, az Andrássy útra. A vonatok 
a szélrózsa minden irányából ontot-

ták a vásározó népet, amely az Isten 
szabad ege alatt tölti életének leg-
nagyobb részét.

Megkezdődött a sátorkészítés, de 
előtte parázs viták voltak s centimé-
terekkel mérték ki a helyet. A karca-
giak, kisújszállásiak, törökszentmik-
lósiak, dévaványaiak veszekedtek, 
hogy milyen sorrendben pakolhat-
nak. Ilyenkor - a szócsatáknál - em-
legették egymás anyját és hoz-zá-
tartozóit, persze nem az egészségi 
állapotuk felől érdeklődve.

Az egyik városi becsüs csinált 
rendet s néhány perc múlva Békés-
csabának virágokkal dí-szített része 
sátoroktól „pompázott”. A vásáro-
sok milyen pokoli lármát csaptak, 
azt nem lehet elmondani. Mondjuk, 
hogy olyant, mintha száz oroszlán 
veszekedne egy mikrofon előtt s 
bömbölésüket hangszóró közvetí-
tené. A keddi krónikához tartozik, 
hogy este néhány vidéki „fi csúr” 
molesztálta a korzón a csendesen 
sétáló tisztességes hajadonokat…

(…)

Szenzációja nem akadt a vásár-
nak. Zsebtolvajlás volt. Ez hoz-
zátartozik. Újdonságot nem igen 
láttunk. (…) Olcsó volt a porlepte 
cukorka, a luftballon, a játékok, 
mégsem nagyon vet-ték…

(…)

Este nyolc órára széledt el a vá-
sári nép. Indultak vissza a zsúfolt 
teherautók. Utasai mit sem törőd-
ték azzal, hogy a kalendárium ok-

tóber huszonhatot mutat, vígan, 
káromkodva (ez természetes vásári 
hangnem) ültek autóra a sok sze-
metet és az ámuló gyereksereget itt 
hagyva…

Az utca képe csak ma reggel nyer-
te vissza szokott formáját, amikor a 
jó öreg utcaseprők nagy lendülettel 
csapták a szemetet a járókelők felé.

/Békésmegyei Közlöny. 59. évf. 
238. sz. (1932. október 28.) p. 2./

Dévaványa.

Nagy István dévaványai piaci árus 
vidám borozgatás után több társával 
hazafelé igyekezett a kocsmából. 
Közben a piaci árus összeveszett 
egyik társával, aki földreteperte Na-
gyot és leha-rapta az orrát. A harap-
dáló ellen megindult az eljárás.

/Békésmegyei Közlöny. 64. évf. 
33. sz. (1937. február 11.) p. 4./

Gyoma és Dévaványa között a 
villám agyonütött egy földmívest

(A B. K. tudósítója jelenti.) Meg-
rendítő szerencsétlenség történt a 
napokban Gyoma és Dévaványa 
között, az országút mellett elhúzódó 
varsányháti részen. Nánási Lajos 27 
éves dévaványai földmívest a me-
zőn érte a vihar. Az eső elől magas-
ra tartott kaszával a közeli ta-nyá-
ra akart menekülni, de útközben a 
kaszája hegyébe vágott a villám és 
a szerencsétlen földmívest azonnal 
megölte.

/Békésmegyei Közlöny. 64. évf. 
162. szám (1937. július 20.) p. 2./
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LABDARÚGÁS
2017. szeptember 2. szombat: 16:30.

Orosházi Rákóczi Vasas SE - Dévaványai SE 2 - 1 (1 - 0)
150 néző. Játékvezető: Lászlai Róbert.
Dévaványai SE:  97 Szász D., -  14 Somogyi T., 11 Marton 

L, 3 Kálai B., 13 Szalai B., -  16 Gubucz V. (9 Horváth B. 68’), 
7 Kovács F., 21 Kovács Gy. (20 Szabó P. 58’), 19 Barna T., -
17 Papp V., 10 Ernyes R. Cserék: 1 Sági B., 6 Zsila P. Játéko-
sedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Tasi R. 25’, Boros B. 50’, ill: Barna T. 48’. 
Jók: Németh G., Boros B., Bálint D., Sajti B., Tasi R., Bozsó-

ki D.,  ill: Kálai B., Marton L., Kovács F., Barna T., Ernyes R.,   
Kovács Gyula: Négy meghatározó játékosunk hiányzott a 

mai mérkőzésről, de akik eljöttek bebizonyították, hogy ugyan-
olyan hasznos tagjai a csapatnak. Ha egy kicsit határozottabbak 
vagyunk a kapu előtt, akkor születhetett volna más eredmény is.

2017. szeptember 9. szombat: 16:30.
Dévaványai SE - Gyulai Termál FC  0 - 1  (0 - 0)

200 néző. Játékvezető: Kocsondi Bálint.
Dévaványai SE:  97 Szász D., -  14 Somogyi T., 11 Marton 

L., 5 Hrabovszki Á., 13 Szalai B., -  16 Gubucz V., 7 Kovács 
F., 8 Adamecz I., 19 Barna T. (9 Horváth B. 84’), - 20 Szabó 
P. (17 Papp V. 54), 10 Ernyes R. Cserék: 1 Sági B., 3 Kálai B.,
21 Kovács Gy. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Nagy S 80’.
Jók: Szász D., Marton L., Somogyi T., Ernyes R., Kovács F.,  

ill: Bozsó, Kukla Zs., Démusz, Tövisháti, Kormány L.   
Kovács Gyula: A mai mérkőzésen is megvoltak a lehetősége-

ink, de ezeket nem tudtuk gólra váltani, úgy gondolom hogy az 
1 pontra rászolgált volna a csapat. Ezekből tanulni kell. Köszö-
nöm a nézőknek, hogy ilyen sokan kijöttek szurkolni.

2017. szeptember 16. szombat: 16:00.
Dévaványai SE - Kondorosi TE  1 - 5  (1 - 4)

200 néző. Játékvezető: Mezei Máté.
Dévaványai SE: 97 Szász D., -  14 Somogyi T., 6 Tóth Misi, 

11 Marton L., 5 Hrabovszki Á., 3 Kálai B. (17 Papp V. 56’), -
16 Gubucz V., 7 Molnár J. (20 Szabó P. 71’), 8 Adamecz I.,
19 Barna T. (15 Kovács Gy. 77’),16 Gubucz V., 10 Ernyes R., 
Cserék: 1 Sági B., 21 Zsila P., 34 Pálfi  J. Játékosedző: Kovács 
Gyula.

Góllövők: Barna T. 3’, ill: Borgulya T. 8’ (11-es), 28’, 40’, 
Péli T. 39’, Vajgely Gy. 89’.

Jók: Tóth Misi, Adamecz I., Somogyi T., Gubucz V.,  ill:  
Borgulya T., Vajgely Gy.   

Kovács Gyula: Jól kezdtük a mérkőzést, hamar vezetéshez 
jutottunk, de hamar jött a válasz és a Kondoros szép lassan fe-
lőrölt bennünket.

2017. szeptember 23. szombat 16:00.
Vésztői SE - Dévaványai SE 4 - 1  (1 - 0)

150 néző. Játékvezető: Arad megye.
Dévaványai SE:  97 Szász D., -  13 Szalai B., 11 Marton L., 

5 Hrabovszki Á., 14 Somogyi T., - 16 Gubucz V. (9 Horváth B. 
67’),  8 Adamecz I., 7 Kovács F. (20 Szabó P. 69’), 19 Barna T., 
17 Papp V. (18 Ungi A. 63’), 10 Ernyes R. (21 Kovács Gy. 76’), 
Csere: 1 Sági B. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Tokaji Zs. 20’, 59’, Bessenyei L. 66’, Tóth K. 85’, 
ill: Szabó P. 80’.

Jók: Kapusi G., Tokaji Zs., Papp D., Benyó N.,  ill: Marton 
L., Somogyi T., Adamecz I.,  Szalai B. 

Kovács Gyula: Rengeteg helyzet volt, amit nem tudtunk 
értékesíteni, s ez megbosszulta magát. Pár embernek el kell 
gondolkoznia a teljesítményén, addig nem lép előre a csapat.

2017. szeptember 30. szombat: 15:30
Dévaványai SE - Szeghalmi FC 3 - 1  (2 - 1)

250 néző. Játékvezető: Telek András.
Dévaványai SE:  97 Szász D., -  13 Szalai B., 5 Hrabovsz-

ki Á., 6 Tóth Misi, 18 Ungi A., - 14 Somogyi T. (17 Szabó 
83’), - 11 Marton L.,  8 Adamecz I., 7 Kovács F., 19 Barna T.
(16 Gubucz V. 81’), 10 Ernyes R., Cserék:1 Sági B., 3 Kálai 
B., 9 Horváth B., 21 Kovács Gy. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Adamecz I. 22’, Barna T. 44’, Kovács F. 75’,
ill:  Tatár S. 30’ (11-es).

Jók: Az egész csapat,  ill: Tatár S., Veres Zs.
Kovács Gyula: Gratulálok a csapatnak végig jól játszottunk és 

végig kézben tartottuk a mérkőzést. Ismét rengeteg helyzetet kidol-
goztunk, amiből sikerült három helyzetet értékesíteni. Remélem pár 
embernél felszakadt a gát és jövőhéten folytatni tudjuk ezt a játékot.

DÉVAVÁNYAI SE II.
2017. szeptember 3. vasárnap: 16:30.

Mezőberényi LE II. - Dévaványai SE II.  1 - 3 (0 - 1)
70 néző. Játékvezető: Szelezsán György.
Dévaványai SE II:  24 Juhász Zs., - 4 Szitás L., 2 Takács F., 

6 Bereczki Á. (14 Tagai A. 76’), 13 Kovács Z. (5 Feke B. 66’), 
- 18 Juhász P., 7 Molnár J., 8 Zsila P., 10 Séllei D. (19 Nyíri A. 
28’), - 11 Pálfi  J., 9 Pesztránszki F. (20 Kovács Gy. 66’). Csere:  
1 Hegedűs Zs. Játékosedző: Tagai Attila.

Góllövők:  Kékesi M. 76’, ill: Juhász P. 13’, Nyíri A. 82’, Tagai A. 87’. 
Jók: Csikós G., Braun Gy., Benyovszki R., Hudák G.,  ill:  

Juhász P., Nyíri A., Szitás L., Molnár J., Bereczki Á.
Tagai Attila: Számunkra szokatlan iramú mérkőzésen egy jó 

ellenfelet győztünk le.

2017. szeptember 9. szombat: 16:30.
Kardos-Örménykút KSC - Dévaványai SE II.  3 - 0  (1 - 0)

80 néző. Játékvezető: Steigler Ádám.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 4 Szitás L. (5 Gál S. 69’), 

2 Takács F., 6 Bereczki Á. (14 Tagai A. 77’), 13 Kovács Zs., -
10 Kató B. (1 Hegedűs Zs. 84’), 7 Molnár J., 11 Pálfi  J., 3 Zsila P., 
- 19 Nyíri A. (9 Feke B. 61’), 8 Nyíri J. Játékosedző: Tagai Attila.

Góllövők: Cziglédszki P .38’, Majoros A. 60’, Tusjak G. 77’.

2017. szeptember 23. szombat: 16:00.
Gerlai SE - Dévaványai SE II.  3 - 1

70 néző. Játékvezető: Révész Norbert.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs.- 2 Gyebnár T. (14 Hajdú Á. 

37’), 3 Kálai B., 6 Bereczki Á., 4 Szitás L., - 5 Pap Á., 7 Molnár 
J., 21 Zsika P. (15 Feke B. 48’), 10 Papp K., - 9 Pesztránszki F. 
(16 Juhász P. 52’), 8 Nyíri J. (19 Nyíri A. 63’). Cserék: 1 Hege-
dűs Zs., 11 Varjú Á. Játékosedző: Tagai Attila.

Góllövők: Jakab D. 11’, 28’, 32’, ill: Molnár J. 40’ (11-es).

2017. október 1. vasárnap: 15:30.
Telekgerendási SC - Dévaványai SE II.  2 - 5  (2 - 3)

60 néző. Játékvezető: Petrovszki György.
Dévaványai SE II: 96 Hegedűs Zs.- 21 Zsila P. (20 Séllei D. 

46’), 11 Pálfi  J., 2 Takács F., 4 Szitás L. (13 Kovács Zs. 65’),
- 6 Bereczki Á. (14 Tagai A. 76’), 3 Kálai B., 15 Feke B., (5 Pap 
Á. 46’), 7 Molnár J., 19 Nyíri A. (9 Pesztránszki F. 59’), 10 Papp 
K.  Csere: 24 Juhász Zs. Játékosedző: Tagai Attila.

Góllövők: Örkényi M. 9’, Hrabovszki J. 11’, ill: Molnár J. 20’, 
Bereczki Á. 32’, Papp K. 38’, Pálfi  J. 58’, Pesztránszki F. 65’. 

Jók: Kovács Z., Trippe M., ill: Molnár J., Bereczki Á., Szitás 
L., Pesztránszki F., Papp K.

Tagai Attila: Érthetetlen módon gyorsan összeszedtünk egy két 
gólos hátrányt, majd szép lassan felőröltük a lelkes hazai csapatot.

IFI (U19) 
2017. szeptember 2. szombat: 11:00.

Dévaványai SE (U19) - Gádoros SE (U19)  5 - 1  (1 - 1)
50 néző. Játékvezető: Révész Norbert.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 2 Gyebnár T. (13 Diós B. 

70’), 18 Séllei D., 6 Kovács B., 8 Gál S. (4 Meidenger J. 6’), - 

11 Papp D. (4 Ernyes Ricsi 87’), 3 Pap Á. (17 Szabó M. 73’), 
9 Feke B. 16 (Balogh R. 84’), 5 Stranszki Zs. (19 Kató B. 46’), 
-  10 Juhász P., 7 Papp K. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Feke B. 42’, Papp K. 46’, 74’, 87’, Szabó M. 70’, 
ill: Jónás J. 35’.

2017. szeptember 10. vasárnap: 14:00.
Berényi Gyermek FC (U19) - Dévaványai SE (U19) 3 - 2  (0 - 2)
30 néző. Játékvezető: Vágási Pál.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 6 Kovács B., 18 Séllei 

D., 4 Meidinger J., 8 Gál S., - 11 Papp D. (17 Szabó M. 71’),
3 Pap Á. (13 Diós B. 81’), 19 Kató B., 9 Feke B., 10 Juhász P. 
(2 Stranszki Zs. 56’), 7 Papp K. Csere:14 Ernyes Ricsi. Edző: 
Bereczki Árpád.

Góllövők: Csikós L. 62’, 67’, 76’, ill:  Papp K. 2’, 25’.

2017. szeptember 16. szombat: 10:30.
Dévaványai SE (U19) - Csanádapácai EFC (U19) 5 - 0  (1 - 0)

30 néző. Játékvezető: Mihálik Pál.
Dévaványai SE U19:  1 Sági B., - 6 Kovács B., 13 Diós B.,

8 Gál S., - 11 Papp D., 3 Pap Á., 19 Kató B., 9 Feke B.,
10 Juhász P. (14 Ernyes Ricsi 79’), 2 Stranszki Zs. (17 Szabó 
M. 55’), 7 Papp K. Csere: 16 Balogh R. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők:  Papp K. 45’, Kató B. 49’, 80’  Juhász P. 66’, Papp D. 83’.

2017. szeptember 22. péntek: 16:30.
Szarvasi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)  7 - 1 (3 - 0)
30 néző. Játékvezető: Pusztai Zoltán.
Dévaványai SE U19:  1 Sági B., - 6 Kovács B., 13 Diós B.,

3 Pap Á., 8 Gál S., - 11 Papp D., 4 Horváth B. (14 Ernyes R. 
84’), 19 Kató B., 9 Feke B., 10 Juhász P. (2 Stranszki Zs. 68’)
7 Papp K. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Szappanos Á. 2’ 12’, 25’, 78’, Viszkok D. 23’,
Varga I. 64’, Körösfalvi K. 79’ ill:  Papp K. 49’.

Piros lap: Gál S 60’.

2017. szeptember 30. szombat: 12:00
KUPA MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE (U19) - Berényi Gyermek FC (U19)  3 - 2  (2 - 2)
50 néző. Játékvezető: Ancsin Zoltán.
Dévaványai SE U19:  1 Sági B., - 6 Kovács B., 4 Meidinger 

J., 3 Pap Á., 2 Stranszki Zs. (17 Szabó M. 62’), - 10 Juhász 
P. (8 Gál S. 17’)11 Papp D. (16 Balogh R. 85’),  19 Kató B., 
9 Feke B., - 7 Papp K., 18 Séllei D. (13 Diós B. 77’). Edző:  
Bereczki Árpád.

Góllövők: Gál S. 34’, Papp D. 45’, 65’, ill: Hudák G 30’, Lakatos 42’. 
Sárga lap: Diós B. 82’, Gál S. 90’, ill: Durkó L. 37’.
Piros lap: Fábián V. 22’.

SERDÜLŐ (U16)

2017. szeptember 22. péntek: 16:00.
Dévaványai SE (U16) - Szeghalmi FC (U16) 0 - 8  (0 - 5)

2017. szeptember 27. szerda: 16:00.
Szarvasi FC (U16) - Dévaványai SE (U16) 6 - 1  (2 - 0)

FELNŐTT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2017. október 14. szombat 15:00:  Dévaványai SE – Körösladányi MSK (Előtte Ifi  mérkőzés 12:45!)
2017. október 22. vasárnap 14:30:  Méhkeréki SE – Dévaványai SE 
2017. október 28. szombat 14:30:  Dévaványai SE – Mezőhegyesi SE   (Előtte Ifi  mérkőzés 12:15!)
2017. november 4. szombat 13:30:  Dévaványai SE – Szarvasi FC (Előtte Ifi  Kupamérkőzés 11:15!)
2017. november 11. szombat 13:30:  Békéscsabai 1912 Előre II. – Dévaványai SE

DÉVAVÁNYAI SE II. BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2017. október 15. vasárnap 15:00:  Zsadányi SE – Dévaványai SE II.
2017. október 21. szombat 14:30:  Dévaványai SE II. – Köröstarcsa KSK
2017. október 29. vasárnap 14:30:  Dévaványai SE II. – Kamuti SK
2017. november 5. vasárnap 13:30:  Dévaványai SE II – Mezőberényi LE II.
2017. november 12. vasárnap 13:30:  Dévaványai SE II – Kardos-Örménykút KSC

DÉVAVÁNYAI SE (U19) IFI BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2017. október 14. szombat 12:45:  Dévaványai SE – Körösladányi MSK 
2017. október 21. szombat 14:30:  Tótkomlósi TC – Dévaványai SE 
2017. október 28. szombat 12:15:  Dévaványai SE – Mezőhegyesi SE
2017. november 4. szombat13:30:  Dévaványai SE – Körösladányi MSK (Kupa mérkőzés)
2017. november 11. szombat 11:00:  Békéscsabai Jamina SE – Dévaványai SE

DÉVAVÁNYAI SE (U16) SERDÜLŐ BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2017. október 13. péntek 15:00:  Dévaványai SE – Körösladányi MSK 
2017. október 20. péntek 14:30:  Kondorosi TE – Dévaványai SE 
2017. október 27. péntek 14:30:  Vésztői SE – Dévaványai SE
2017. november 12. vasárnap 10:00:  Dévaványai SE – Körösladányi MSK

DSE felnőtt:
  M GY D V
1. Méhkeréki SE   8   7   0    1  (29-8) 21 pont
2. Szarvasi FC   8   7   0    1  (22-10) 21 pont
3. Békéscsaba 1912 Előre II.   7   6   0    1  (22-7)   18 pont
10. Dévaványai SE 8   1   0  7  (7-24) 3 pont
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Malomsoki Maura és Kovács Adrián fi a Axel,
Tóth Tibor és Gábor Mónika fi a Botond,
Kis Zsuzsanna és Kun Miklós fi a Bence Miklós.

Születések:

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!

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

Nevem:

Kató Liliána
Születtem: 2017.08.25.

Édesanyám neve: Kató-Pocsai Gyöngyi,
Édesapám neve: Kató Csaba.

Gratulálunk!

ÉÉÉ á

Nevem:

Juhász Polett
Születtem: 2017.08.29.

Édesanyám neve: Juhász-Péntek Bernadett,
Édesapám neve: dr. Juhász Tibor.

Gratulálunk!

É á

§
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

OKJ-s képesítéssel gázkészülékek
karbantartását, javítását vállalom.

Tel: 66/484-190, Hajdú Imre
Dévaványa, Szeghalmi út 120.
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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

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

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik Müller József Tiborné Erdős Juliannana Anna

temetésén résztvettek. Jelenlétükkel próbálták enyhíteni 
a család fájdalmát! Köszönjük!  

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik Borbiró Mihályné Kozma 
Krisztina temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, együttérzésük-
kel, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

A gyászoló család

„Ne jöjj el sírva síromig, 
Nem fekszem itt, nem alszom itt; 
Ezer fúvó szélben lakom… 
Gyémánt vagyok fénylő havon. 
Érő kalászon nyári napfény. 
Szelíd esőcske őszi estén. 
Ott vagyok a reggeli csendben, 
A könnyed napi sietségben. 

Fejed fölött körző madár, 
Csillagfény sötét éjszakán. 
Nyíló virág szirma vagyok, 
Néma csendben nálad lakok. 
A daloló madár vagyok, 
S minden neked kedves dolog… 
Síromnál sírva meg ne állj; 
Nem vagyok ott, nincs is halál.„

„Az élet Veled volt szép és vidám,
De kegyetlenül elragadott tőlünk a halál
Nélküled már semmi sem olyan mint régen
Fájó könnycsepp lettél mindnyájuk szemében.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik özv. Juhász Imréné Búcsi Eszter temetésén
2017. 08. 28-án megjelentek, sírjánál koszorút, virágot
helyeztek el, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

• • • • •

• • • • •

Megemlékezés

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

Családja

„De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. 
Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. 

Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája 
és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!” 

(Zsolt 73,23–26)

Megemlékezés

„Telnek a hónapok, múlnak az évek,

szívből szeretünk és nem feledünk Téged”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Bakos Jánosné Farkas Etelkára,

halálának  4. évfordulóján
Szerető családja

Megemlékezés

„Az emlékhez nem emlék, hanem szeretet kell, 

S akit szeretünk, azt soha nem felejtjük el.”

Fájó szívvel emlékezünk
Schwarcz Bertalan
halálának első évfordulójára.

Szerető családja
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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 30., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni 
a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! Csak 
a 2017. október 30-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: November 10.
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.

••• Helyesbítés •••
A szeptemberi lapszámunkban a címlapon szereplő,

„Dévaványért kitüntetet” fotóit a Körös - Sárrét Televízió
munkatársai bocsájtották rendelkezésünkre.

Munkájukat ezúton is megköszönjük!

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

Ízelítő kínálatunkból:
- Sertés, szárnyas, marha ill. birkahús
- Saját készítésű füstölt termékeink:
(kolbász, szalámi, szalonnák, húsok,

disznósajt, kenőmájas)
- Friss tepertő, pörc,

- Sertészsír, mangalica zsír
- Sütnivaló friss kolbász, hurka, májaspogácsa

- Hagyományosan savanyított káposzta, savanyúságok
- Húspácok, ételízesítők, saláta öntetek, fűszerek,

konzervek: (sűrített paradicsom, gomba, kukorica, stb.),
étolaj, olívaolaj, rizs, száraztészták, bab, felesborsó, 

ecetek, fűszerpapriika, Mogyi ill. Knorr termékek stb.
- Disznóvágáshoz belek széles választékban kaphatók!

Füstölést vállalunk!

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 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. október 20. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM






