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Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2017. október 13. napján rendkívüli 

ülést tartott, ahol döntöttek arról, hogy a benyújtott „Barnamezős
ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” elnevezésű 
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú pályázat összes támoga-
tási igényét 498.043.339,- Ft-ra csökkentik.

A képviselő-testület 2017. október 26. napján megtartotta
soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testü-
leti ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását 
követően első napirendként került megtárgyalásra és elfogadásra a 
komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésé-
nek tapasztalatairól szóló tájékoztató.

Második napirendben elfogadták a lakossági kommunális sze-
métgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról szóló tá-
jékoztatót.

Harmadik napirendi pontként tájékoztatót hallgattak meg a
DAREH Bázis Nonprofi t Zrt. működéséről.

Negyedik napirendi pontban megtárgyalták és elfogadták a Déva-
ványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztatót.

Ötödik napirendben elfogadták a vállalkozásba átadott Napközi 
Konyha működéséről szóló tájékoztatót.

Hatodik napirend keretében megtárgyalták a gyermekétkeztetési 
térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet.

Hetedik napirendi pontként módosították az önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletet.

Nyolcadik napirendi pontban megtárgyalták és elfogadták a 2017. 
évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Kilencedik napirendi pontként elfogadták a 2018. évi költségve-
tés előzetes elveit.

Tizedik napirend keretében úgy döntöttek, hogy az önkormányzat 
illetékességi területén bevezetett adónemeken nem kívánnak vál-
toztatni.

Tizenegyedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy az otthon-
teremtés helyi támogatás 2017. évi pénzügyi keretén nem emelnek.

Tizenkettedik napirendként helyt adtak a Gyulai Szakképzési 
Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kol-
légiuma kérelmének, a december 15-én tartandó szalagavató ün-
nepségre a művelődési ház szükséges termeit ingyenes biztosítják.

Tizenharmadik napirend keretében külterületi szántók haszon-
bérleti szerződésének módosításáról döntöttek.

Tizennegyedik napirendi pontban pályázat benyújtása mellett 
döntöttek, Digitális Jólét Pontok létrehozására.

Tizenötödik napirendként az onkormányzat szűkös anyagi hely-
zete miatt elutasították a Rákóczi Szövetség kérelmét a Felvidéki 
magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatására.

Tizenhatodik napirendi pont keretében döntöttek arról, hogy pá-
lyázatot nyújtanak be a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-
ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támoga-
tására.

Tizenhetedik napirendben a 170 db előrecsomagolt, ömlesztett, 
hálós konyhakészre vágott vegyes tűzifa beszerzésére Szabó Lajos 
e.v. bruttó 39.370,- Ft/db összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Tizennyolcadik napirendi pontban döntöttek arról, hogy a meg-
vásárlásra felajánlott Kurucz-porta ingatlant nem kívánják megvá-
sárolni.

Tizenkilencedik napirendként elfogadták az általános iskolai
körzethatárokat.

Huszadik napirendi pontként engedélyezték a Ványai Ambrus Ál-
talános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány részére a 92/2017.

(III.30.) Dv. Kt. számú határozat alapján megítélt támogatási összeg 
átcsoportosítását.

Huszonegyedik napirendben döntöttek arról, hogy kender szárí-
tására alkalmas szín felújításához Dévaványa Város Önkormányzat 
beszerzési szabályzatának 2.4 pont b) alpontja alapján beszerzési 
eljárás lefolytatása nélkül szerzik be a felújítandó szín belső beton-
burkolat készítéséhez szükséges 70 m3 kevert betont a Bereczki és 
Társa Kft. által adott 21. 000,- Ft/m3+Áfa ajánlati áron.

Huszonkettedik napirendként elfogadták a Dévaványa Város 
Önkormányzatánál, valamint az általa alapított és fenntartott intéz-
ményénél, azaz a Dévaványai Általános Művelődési Központnál, 
közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókra vonatkozó 
közalkalmazotti szabályzatot.

Huszonharmadik napirendi pontban megtárgyalták a Gyulai Tan-
kerületi Központ Fejlesztési tervét 2017-2022 időszakra vonatkozó-
an, amellyel kapcsolatban észrevételt nem tettek.

Zárt ülés keretében döntöttek otthonteremtés helyi támogatásáról 
két esetben, összesen 1 millió forint értékben.

Döntöttek arról, hogy telekalakítással leválasztott ingatlant kí-
nálnak fel beruházás helyszínéül, továbbá döntöttek önkormányzati 
terület művelési ág alól történő kivonásáról.

A képviselő-testület 2017. október 31. napján ismételten rend-
kívüli ülést tartott.

Első napirendi pontban a Dévaványa, Széchenyi u. 7. sz. alat-
ti gyermekorvosi rendelő tetőfelújítására a HUNÚT Kft. bruttó 
14.994.232 Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Második napirendként a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003, TOP-
1.1.3-15-BS1-2016-00016 és TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 
kódszámú pályázatok, valamint a Dévaványa házi gyermekorvosi 
rendelő felújítása keretében ellátandó műszaki ellenőri feladatok 
biztosítására a Kontroll-Centrum Kft. bruttó 5.676.900 Ft összegű 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Harmadik napirend keretében a „Gólyahír bölcsőde eszközfej-
lesztése” tárgyában az egyes csomagok esetében a határozati ja-
vaslatban felsorolt vállalkozások ajánlatát hirdették ki nyertesnek, 
mindösszesen 5.234.976,- Ft összegben.

Zárt ülés keretében döntöttek a Dévaványai Általános Művelődé-
si Központ magasabb vezetői megbízásáról, továbbá otthonteremtés 
helyi támogatását ítéltek meg egy esetben, 500.000,- Ft összegben.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2017. november 30. 
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a követ-
kezők:

1. KÖZMEGHALLGATÁS, a lakosság közérdekű javaslatainak, 
felvetéseinek meghallgatása és megvitatása.

2. A 2017. évi előzetes költségvetés megtárgyalása.
3. A 2017. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása.
4. Tájékoztató az önkormányzat által támogatott dévaványai civil 

szervezetek tevékenységéről. 
5. Békés-Medical Kft. beszámolója az orvosi ügyeleti ellátásról.
6. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása 

(bevételi és kiadási nemenként, illetve növényfajtánként).
7. Beszámoló az Agricola Kft. tevékenységéről.
8. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi

 Egyeztető Fórum éves munkájáról.

A Képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.



Kerékpárút pályázat
Ismét egy nyertes, Dévaványán megvalósuló 

pályázat került kihirdetésre a már sokat emlege-
tett TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program) keretein belül. Az első körben beadott 
kerékpárút-bővítési pályázatunkat a bíráló bizott-
ság kiválasztotta és nyertesnek ítélte, ezzel a dön-
téssel a Dévaványa belterületén elkölthető TOP 
források 861 millió forintra emelkedtek. A kiírt 
pályázat alapvetése szerint olyan beruházások 
voltak támogathatóak, melyek célja a fenntartha-
tó közlekedési módok előnyben részesítésével a 
lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek 
és a település belterülete közötti kényelmes, aka-
dálymentes és biztonságos kerékpáros útvonal 
kiépítése.  Ettől az előírástól eltekinteni nem le-
hetett, így a megépülő kerékpárút nyomvonala is 
ennek megfelelően került megtervezésre: érinti a 
Kossuth utca teljes szakaszát, a Szeghalmi utca 
Kisújszállási utcai kereszteződéstől az Eötvös ut-
cai kereszteződésig lévő szakaszát, valamint az 
Eötvös utca északi, vagyis a Szeghalmi utca - EJT 
Kft. közötti szakaszát. Mint a többi pályázatnak, 
így ennek is megkezdődött az előkészítő-tervezési 
szakasza, a fi zikai kezdés pontos dátumáról a ké-
sőbbiekben tájékoztatni fogjuk Önöket.  

Engedélyt kapott a reptér
A város határában található repülőtér 2010-

ben történt jogszabályi változások miatt a reptér 
működése ellehetetlenült. Hosszú, közel fél éves 
hatósági engedélyezést követően a Dévaványai 
Sportegyesület Sárkányrepülő Szakosztályának 
és az önkormányzati hivatal munkatársainak kö-
szönhetően végre megkapta a repülőtér a régóta 
várt engedélyt. Az eddig nem nyilvános fel- és 
leszállóhely státusz helyett megkapta a VI. osz-
tályú repülőtér besorolást. Ez azt jelenti, hogy 
olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér lett a 
dévaványai pálya, amelyről légi járművekkel sza-
badidős tevékenység végezhető, és amely motor 
vagy hajtómű nélküli légi járműveket korlátozás 
nélkül, motorosakat pedig némi korlátozással jo-
gosult kiszolgálni. Reméljük, hogy az előrelépés 
a szakosztály iránti érdeklődés fellendülését ered-
ményezi.

Emlékezés ’56 eseményeire
1956 hőseinek történetét mindenki ismeri és el-

ismeri, ennek ellenére Dévaványán nem volt eddig 
egy olyan emlékhelyünk, ahol tiszteletünket leró-
hattuk volna. Ezt az űrt sikerült most betöltenünk: 
a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társa-
dalom Kutatásáért Felelős Közalapítvány által ki-
írt Büszkeségpont elnevezésű pályázaton elnyert 
4.997.840 Ft-ból létesült emlékpontot október 20-
án avattuk fel. Az ünnepi megemlékezésen a helyi 
általános iskolások adtak elő egy színvonalas és 
megható történetet a forradalmi idők eseményeiről, 
majd dr. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium 
parlamenti államtitkára mondott ünnepi beszédet 
a megemlékezésre összegyűltek előtt. Beszédében 
hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a mai ifjú-
ságnak is tudni, ismernie kell ’56 eseményeit, amit 
a ványai diákok remekül be is mutattak. A Györfi  
Balázs által tervezett „A Forradalom lángja” ne-
vet viselő emlékművet a tervező és Dankó Béla 
országgyűlési képviselő leplezte le.

Valánszki Róbert
polgármester
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirde-
ti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. fsz. 1. szám alatti költségalapú 
bérlakását 2017. december 1. napjával kezdődő bérleti jogvi-
szonnyal.

Az ingatlan jellemzői:
- Helyiségek: 1 háló szoba, 1 nappali, előtér, 2 db beépített 

szekrény, közlekedő, kamra, WC, fürdőszoba, konyha. 
- Komfortfokozat: összkomfort 
- Alapterület: 62,93 m2.
- A lakás havi lakbére: 23.000,- Ft/hó.
- A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
- Karbantartási kaució összege: 80.000,- Ft, mely befi zetése a 

beköltözés előtt esedékes.

Előnyben részesítendő az a pályázó, aki:
- vállalja a lakás- takarékpénztári szerződés megkötését, vagy 

azzal már rendelkezik,
- az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások 

és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja,
- a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését 

segíti elő azzal, hogy 4 évnél nem hosszabb határozott idejű 
bérleti jogviszonyt kíván létesíteni és ilyen tartalmú szerző-
dést köt,

- egyhavi lakbér megfi zetésén túl vállalt minden további havi 
lakbér szerződéskori egyösszegű megfi zetése esetén 5 pont/hó.

Költségalapú bérlakás annak a pályázónak adható bérbe, aki
- egy évnél régebbi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik 

és családjában – a vele együtt költöző családtagokat is fi gye-
lembe véve – az egy főre jutó nettó jövedelem eléri az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
Egy évnél régebbi folyamatos munkaviszony fennállásától 
eltekinthet a képviselő-testület, ha a pályázó vállalja 12 havi 
lakbér előre történő egyösszegű megfi zetését,

- akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző egy éven 
belül nem volt, illetőleg jelenleg sincs folyamatban lakás-
bérleti jogviszonnyal kapcsolatos felmondási vagy peres el-
járás, illetőleg

- az önkormányzattal szemben nincs fennálló adó, vagy egyéb 
költségtartozása kivéve, ha az önkormányzattal megállapo-
dást kötött a részletfi zetésről

- vállalja a lakbér, - beköltözéskor - az egyszeri kaució és a 
közös költség megfi zetését.

A képviselő-testület a pályázók által vállalt feltételek pont-
értékei alapján választja ki a nyertest. Pontazonosság esetén a 
pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi lakbér egyösszegű meg-
fi zetését vállalja, illetve pontazonosság és a vállalt lakbérösz-
szeg-azonosság esetén, akinek a kérelme hamarabb benyújtásra 
került.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 24.
délelőtt 9 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös Ön-
kormányzati Hivatal 12-es számú irodája 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS A VÉRVÉTEL SZÜNETELTETÉSÉRŐL

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a lakosság közérdekű

javaslatainak, felvetéseinek meghallgatására

2017. november 30-án (csütörtök)

15 órai kezdettel

közmeghallgatást tart,
melyre minden érdeklődőt ezúton

tisztelettel meghív.

A közmeghallgatás testületi ülés
keretében a Városháza 17. számú

tanácskozótermében lesz.

2017. december 18. és december 31. között
a vérvétel szabadság miatt szünetel.

Utolsó vérvétel: 2017. december 12. (kedd)

***********************
2018. évi otthoni vérvétel időpontjai:

• Január 18.
• Február 22.
• Március 22.

• Április 2-8-ig szabadság

• Április 19.
• Május 24.
• Június 21.
• Július 19.

• Augusztus 16.

• Augusztus 20-26-ig szabadság

• Szeptember 20.
• Október 25.

• November 22.
• December 13.

• December 17-31-ig szabadság

Ezeken a napokon a laborban történő vérvétel szünetel.

Tisztelettel: Csatáriné Bereczki Ágnes
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Magyarország Kormánya a települési hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás rendszerének átalakításával egy terü-
letileg egységes regionális rendszer megvalósítását tűzte ki 
végső céljául. Kiemelt célként került meghatározásra az eu-
rópai uniós forrásokból megvalósult fejlesztések hatékony 
üzemeltetése. A célok megvalósítása érdekében került ki-
alakításra 22 régió, az integráció tere. Az önkormányzatok-
nak és a közszolgáltatóknak szorosan együtt kell működni 
az integrációs koncepció megvalósításában. Az integráció 
következményeként „az egy régió, egy társulás, egy köz-
szolgáltató” modellnek kell érvényesülnie.

A Kormány által meghatározott lehatárolási terv szerint 
a Gyomaendrődi Járás térsége a DAREH Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozá-
sát Célzó Önkormányzati Társuláshoz került integrálásra, 
így a Képviselő-testület döntése alapján 2017. október 1.- 
napjától a hulladékkezelési közszolgáltatás koordinálását 
Feladat-átadási szerződésben foglalt feltételek alapján a 
DAREH társulás látja el. A DAREH Társulása a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére a kizárólagos 
tulajdonában lévő DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási 
Nonprofi t Zrt.-t jelölte ki közszolgáltatóként, aki a Gyo-
maközszolg Nonprofi t Kft.-t alvállalkozóként vonta be a 
feladatellátáshoz.  

Uniós forrásból került megvalósításra a dévaványai hul-
ladékudvar létesítménye, amely a szükséges hatósági en-
gedélyeztetést követően megnyílik majd a helyi lakosság 
előtt, előreláthatólag ennek időpontja 2018. januárban vár-
ható. Megnyitást követően a háztartások ingyen adhatják 
le azon hulladékaikat amiket a gyűjtőedénybe nem rakhat-
nak vagy amitől egyébként megválni kötelesek. Ugyancsak 
uniós forrásból 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edény-
zet kerül kiosztásra a háztartások részére, ezzel felváltva a 
zsákos gyűjtési lehetőséget. Az edényzet átvételét követő-
en minden háztartás két gyűjtőedénnyel rendelkezik majd, 
a hulladékok szétválogatása minden ingatlantulajdonos 
részére kötelezővé válik. A begyűjtőjáratnak kötelessége 
ellenőrizni az edényzet tartalmát és fellépni azokkal szem-
ben akik nem tartják be a gyűjtésre és az átadásra vonat-
kozó szabályokat. Elsődleges cél, hogy az alapanyagában 
felhasználható hulladékok megfelelő előkezelést követően 
újrahasznosításra kerüljenek.

További változás, hogy a begyűjtött hulladék nem Gyo-
maendrődre, hanem a szeghalmi hulladék átrakóállomáson 
keresztül a békéscsabai válogatóműbe kerül beszállításra. 
A békéscsabai Magyarország jelenleg üzemelő legnagyobb 
kapacitású és legkorszerűbb kommunális hulladékválo-
gatója, optikai és röntgensugaras válogatók is működnek 
benne.

A hulladékválogató technológia, a válogatásban közre-
működő személyzet egészségének védelme érdekében a 
gyűjtőedényekbe salakot, hamut és kormot rakni tilos!  

A szelektív edény átvételének időpontjáról minden ingat-
lan külön értesítést kap, az edényzet használatához pedig 
külön használati útmutató kerül átadásra.

Jogi tudnivalók:

Figyelem: aki a szelektív gyűjtéshez felkínált gyűjtőedény 
átvételét indokolatlanul megtagadja, a szelektív gyűjtési 
átadási kötelezettségének nem vagy nem az önkormányzati 
rendeletben szabályozott módon tesz eleget, az hulladék-
gazdálkodási vétséget követ el, az elkövetővel szemben a 
hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kisza-
básának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. 
(XII.21.) Kormányrendelet 2.§ (2) bekezdés f.) pontja fi -
gyelembevételével hulladékgazdálkodási bírság kiszabá-
sának van helye. A bírság kiszabására a jogsértés súlyát 
fi gyelembe véve 1.500-50.000 Ft között a település jegyzője 
jogosult.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2017. november 25-én (szombaton)

a DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.)

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK
BEGYŰJTÉSÉT VÉGZI

a Hősök tere 1. szám alatt az
Önkormányzati Hivatal  udvarán  

8 - 16 óra közötti időpontban
az átvétel ingyenes.

Az akció keretében akár használatra alkalmas vagy alkal-
matlan (de nem szétbontott és hiányos) elektromos beren-
dezések adhatók át a gyűjtés helyén.

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGYŰJTÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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

20 000. ügyfél Dévaványán
A húszezredik ügyfelet köszöntötték 

a Gyomaendrődi Járási Hivatal Déva-
ványai Kormányablakában.

2017. október 19-én ünnepélyes 
keretek között köszöntötték a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal Dévaványai 
Kormányablak húszezredik ügyfelét. 
A szerencsés ügyfél Kissné Halasi 
Aranka, dévaványai lakos volt, aki 
elkészült új személyi igazolványá-
ért érkezett a hivatalhoz. Az ügyfelet 
Dankó Béla országgyűlési képviselő, 
dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei 
Kormányhivatal igazgatója, Valánszki 
Róbert, Dévaványa Város Polgármes-
tere és dr. Pacsika György, a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal hivatalvezetője 
köszöntötte.

Az ünnepséget dr. Krizsán Anett 
igazgató nyitotta meg, majd Dankó 
Béla országgyűlési képviselő mondta 
el gondolatait a kormányablak hasz-
nosságáról, és arról, hogy mennyire 
megkönnyíti ez az ügyintézési pont a 
dévaványai lakosok életét. Valánsz-
ki Róbert polgármester és dr. Pacsika 
György hivatalvezető felidézte a kor-
mányablak két évvel ezelőtti megnyi-
tása során végzett közös munkát, és 
kiemelték, hogy milyen áldozatos te-
vékenységet végeznek a kormányab-
lakban dolgozó ügyintézők. Kissné 
Halasi Aranka elmondta, ügyfélként az 
eddigiek során teljes mértékben elége-
dett volt a kormányablak ügyintézési 
szolgáltatásaival.

Oktatási kerekasztal
A Gyomaendrődi Járási Hivatal Co-

rini termében, 2017. október 12-én 
első alkalommal került megrendezésre 

az oktatási kerekasztal megbeszélés, 
melyen a járás oktatási intézményei-
nek vezetői és képviselői vettek részt.

A meghívott vendégeket dr. Pacsika 
György járási hivatalvezető köszöntöt-
te és a meghívóban szereplő napiren-
di pontok alapján tájékoztatásra illet-
ve megbeszélésre kerültek az alábbi
témák.

A Foglalkoztatási Osztály vezetője, 
Tímárné Buza Ilona tájékoztatta a je-
lenlévőket a pályaválasztási vásár ren-
dezvényről.

A Hatósági, Gyámügyi és Igazság-
ügyi Osztály szakügyintézője Sebes-
tyénné dr. Kruchió Ilona tartotta meg 
tájékoztatóját a fogyasztóvédelmi 
előadások/osztályfőnöki órák általá-
nos - és középiskolákban történő meg-
szervezésével kapcsolatosan.

A 2016-ban megválasztott diák já-
rási hivatalvezető és diákpolgármester 
mandátumok a novemberi hónapban 
lejárnak és az idei év jelöltjeinek jelké-
pes kulcsátadási ünnepséget érintő - és 
a vállalt feladatok egyeztetése is meg-
történt. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
ismét megszervezésre kerül a járási 
nyílt nap, melynek keretében a végzős 
diákok megismerkedhetnek a hivatali 
ügyintézés lehetőségeivel.

A megbeszélés utolsó napirendi 
pontjában tájékoztatást kaptak a jelen-
lévők a járás épületében megtekint-
hető Corini kiállításról és Hajómakett 
kiállításról.

A tankerületi irodavezető irányítá-
sával az intézmények képviselői meg-
oszthatták egymással tapasztalataikat 
és véleményeiket a továbbtanulással 

kapcsolatosan, majd a további együtt-
működés lehetőségei is egyeztetésre 
kerültek.

Üzleti reggeli a járási hivatalnál
Vállakozók számára megrendezett 

kerekasztal beszélgetésre került sor 
2017. október 13-án, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Corini termében.

Egy új típusú együttműködési forma 
ez a munkaerő-piaci szereplők köré-
ben, amelynek lényege, hogy a közös 
gondolkodás, a közös problémameg-
oldás irányába viszi el a résztvevőket. 
Dr. Pacsika György hivatalvezető kö-
szöntője után Tímárné Buza Ilona fog-
lalkoztatási osztályvezető és munka-
társai ismertették az országos, megyei 
és járási foglalkoztatási tendenciákat, 
valamint a munkáltatók számára tá-
mogatást biztosító európai uniós prog-
ramokat. Nagy Gabriella EURES ta-
nácsadó tájékoztatta a résztvevőket a 
hálózat munkájáról, a munkáltatókat 
érintő tudnivalókról. A kerekasztal 
beszélgetés keretében bemutatkoztak 
a helyi és megyei TOP program kon-
zorciumában résztvevők, így a Pak-
tumiroda vezetője és a Békés Megyei 
Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofi t 
Kft. képviselői. A vállalkozások első-
sorban a nem megfelelő munkaerő és 
a munkaerőhiány kérdését taglalták.
A problémák felvetését követően meg-
állapították, hogy a közös gondolko-
dást érdemes folytatni, megismerni 
egymás jó módszereit, tapasztalatokat 

szerezni. Felvetődött annak is a lehe-
tősége, hogy a jövőben rendszeresen 
kerüljön sor ilyen típusú beszélgetés-
re, találkozásra, amellyel egyetértet-
tek a résztvevők.
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A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Mindenszentek ünnepe és halot-

tak napja kapcsán, arra hívom a 
kedves testvéreimet, hogy elgon-
dolkodjunk azon, mennyire vesz-
szük magától értetődőnek azt, hogy 
életben vagyunk, hogy sokszor ma-
gatartásunkkal azt sugalljuk, hogy 
az élet kijár nekünk és hogy meny-
nyire könnyen megfeledkezünk 
arról, hogy az életet is a jó Isten 
adja. Nagyon fontos lenne, hogy 
mindennap adjunk Istennek hálát 
az életünkért és, hogy ne feledjük el 
azt, hogy az életünket arra kaptuk, 

hogy valamilyen jó cél szolgálatába állítsuk. Tegyük 
fel magunknak a kérdést, hogyha életünk végén visz-
szatekinthetnék az eltelt időre, vajon milyen élet tölte-
ne el bennünket elégedettséggel. Bizonyára az, amely 
tehetségéhez mérten az Isten és az embertárs szolgá-
latában állott. Ismerjük fel tehát, hogy mi Isten aka-
rata az életünkkel, és az ő segítségével valósítsuk is 
meg azt. Halottak napja amellett, hogy fi gyelmünket az 
örök életre irányítja, rámutat a földi élet végességére is. 
Nagyon sokszor akkor értjük meg hogy mit jelentett 
valaki, amikor elveszítjük őt. Addig lehet, hogy nem 
adtuk meg neki a kellő szeretetet, tiszteletet, fi gyelmet 
és időt. Ez a tény indítson bennünket arra, hogy le-
gyünk nagyobb szeretettel és tisztelettel egymás iránt, 
gyakoroljuk a megbocsátást és a jó tetteket amíg időnk 
van ezt megtenni. Örök életünk annak függyvényében 
fog alakulni, hogy itt a földön mi, vagy ki mellett dön-
töttünk. Ha az életvitelünk, a cselekedeteink nem Is-
ten mellett szóltak, akkor Ő nem fogja halálunk után 
sem ránk kényszeríteni a mennyországot. Ha viszont 
Istenhez kapcsolódtunk az ima, a szentségek vétele 
és a jó cselekedetek gyakorlása által, akkor biztosak 
lehetünk arról, hogy semmi sem szakíthat el bennün-
ket Tőle, még a halál sem. Akkor Weöres Sándorral 
együtt vallhatjuk: 

„Isten gondol öröktől fogva téged,

elméjében léted mint szikla áll.

Mi ehhez mérve habfodornyi élted?

és mit változtat rajtad a halál?”

Hirdetett szentmisék:

Minden vasárnap, szentmise 9.30-tól a
templomban.

Figyelmükbe:

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

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

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

Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.

Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.

Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként,
2017. január 1-jétől:

2.000 Ft - nyugdíjasoknak,
2.500 Ft - keresettel rendelkezőknek.

Elérhetőségek:  Plébános: +36-30-465-11-71

  Sekrestyés: +36-30-714-91-36

Ft. Bilibok György
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Az óvoda „HÉTSZÍNVIRÁG” Alapítványa
szeretettel meghívja Önt, és kedves partnerét a

2018. január 27-én 18 órai
kezdettel megrendezésre kerülő

XII. PÓTSZILVESZTERI BÁLJÁRA.

A bál helye: Vörösmarty utcai iskola tornaterme.
Vacsora, zene, tánc és sztárvendég gondoskodik a 

garantált jó hangulatról!

Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk
és szeretettel megköszönjük!

Támogató jegy minden óvodai telephelyen 
megvásárolható.

Az est teljes bevétele az alapítvány számláját gyarapítja!
Információ: 06-20/770 7307, 06-66/483-149.

MEGHÍVÓSZOBOR FELAJÁNLÁS
Dévaványa városának Török Turi Tibor szobrászművész 

- túzok dombormű - alkotását ajándékozta melyet ünnepé-
lyes keretek között Szarvason a XI. Töltöttkáposzta-főző 
és Kolbászkészítő versenyen Hodálik Pál Szarvas város 
alpolgármestere, Szigeti Erika, és Závoda Ferenc adták át 
Kiss Károly alpolgármesternek.

A dombormű története röviden
Ambruzs-Szabó József szoros barátságot alakított ki a 

művész úrral, melyet nagy fi gyelemmel kíséri a szobrász-
művész munkásságát, és folyamatosan készíti a művész 
kérésére az alkotásairól a fotókat.

A művész úr fáradság baráti honoráriumaként Józsi ké-
résére készítette el a képen látható domborművet, amit
Ambruzs-Szabó József felajánlott Dévaványa városának.

Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet mindenki-
nek, aki hozzájárult a dombormű elkészítéséhez, illetve, 
felajánlásához.

Köszönettel Kiss Károly

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
EGYESÜLETÉNEK HÍREI

A gyulai mozgáskorlátozott egyesület dévaványai cso-
portvezetője, meghívja tagjait egy kis összejövetelre!
December 6-án és 13-án (szerdai napok, délelőtt 
9-11-ig) szeretettel várom sorstársaimat az ügyfélfo-
gadási irodánkba, ahol tájékoztatót adok az évi mun-
kánkról, majd egy kis vendéglátást követően ajándé-
kot adunk át a közelgő adventi ünnepek alkalmából!
A megfelelő időpontot kérem válasszák ki, és tiszteljenek 
meg jelenlétükkel!

Aki akadályoztatva van, megbízottját is elküldheti, az 
ajándékot viszont minden tagtársunknak eljuttatjuk!

Tisztelettel: Tóth Sándorné csopotvezető

MEGHÍVÓ!

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
a Dévaványai Múzeumbarátok Köre által 
szervezett szórakoztató, zenés műsoros

BATYUS BÁLRA.

Időpontja:
2017. november 24. (péntek) 17 óra

Helyfoglalás: november 20-ig a múzeumban

Tel.: 66/485-040, 06-20/492-1038
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NOVEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ

ÜNNEPI BESZÁMOLÓK

MIKOR PROGRAM HELYSZÍN
2017.11.10. 9:00 Natura Faktura termékbemutató Kisépület
2017.11.10. 20:00 Ványa Fénye Fesztivál Színházterem
2017.11.11. 15:00 90 perces Zumba Hangversenyterem

2017.11.18-19. Kádár Ferenc Népzenei és 
Néptáncverseny Művelődési Ház

2017.12.03. 17:00 Adventi gyertyagyújtás Fő tér

2017.12.06. Mikulás buli és
Hangya Levi koncert Színházterem

2017. október 6.-án a 168 éve kivégzett Aradi vértanúk-
ra emlékeztünk, akik jelentős szerepet vállaltak az 1948-
49-es szabadságharcban, s lettek ezzel nemzeti ügyünk, a 
magyarság független törekvéseinek mártírjaivá. A városi 
megemlékezést a Hősök terén a parkban tartottuk, ahol a 
Ványai Ambrus Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk.  tanulói 
készültek a múlt eseményeit feldolgozó, színvonalas mű-
sorral. Felkészítő tanáraik Domján-Zima Mária és Tóthné 
Szalai Annamária pedagógusok voltak. A műsor után az 
emlékezés koszorúit helyezték el a város-, az oktatási in-
tézmények,- helyi és civil szervezetek képviselői. 

„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és ha-
zám szolgálatáért lángolt.”

(Vécsey Károly)

2017. október 20-án emlékeztünk meg a városi ünnepsé-
gen az 1956-os szabadságharc és forradalom hőseiről, akik 
a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb 
eseményeit élték át és alakították, akik szembe mertek sze-
gülni a sztálinista terrorral, akik a szovjet megszállás ellen 
a szabadságért harcoltak. A megemlékezésen ünnepi beszé-
det mondott dr. Völner Pál az Igazságügyi Minisztérium 

parlamenti államtitkára, majd a Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola színjáték tanszakának 
növendékei adtak színvonalas és megindító előadást, fel-
készítő pedagógusuk Boldis Julianna. A műsort követően 
a Hősök terén átadásra került Dankó Béla országgyűlési 
képviselő és Győrfi  Balázs szobrászművész által ,,A for-
radalom lángja” emlékmű, ahol ezentúl méltón róhatjuk le 
tiszteletünket a forradalom és szabadságharc eseményei, 
hősei előtt.  Az átadás után elhelyezésre kerültek az emlé-
kezés koszorúi.

„…A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.”

(Bibó István 1956) 

DÁMK Művelődési Ház dolgozói
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EGYÜTT TÖLTÖTT HÉTVÉGE

DUMASZÍNHÁZ
- DOMBÓVÁRI ISTVÁN ÖNÁLLÓ ESTJE

SZÍNHÁZ
A Vox Humana kórus tagjai 2017. október 27-én Gyula- 

Szanazugba utaztunk.
Erdeiné Mártika ötlete alapján egy csapatépítő hétvégét 

szerveztünk. A programunkat is karnagyunk állította össze.
Pénteken 17.30-kor érkeztünk meg Szanazugba, a Kö-

rösvölgy Panzióba, ahol meleg vacsorával, babgulyással és 
túrós tésztával vártak bennünket a panzió dolgozói.

Vacsora után kóruspróba következett. Próba után beszél-
getés, nótázás volt.

Szombaton reggel 9 óra után szintén kóruspróba volt, 
majd mindenki egyénileg megoldotta az ebédelést. Ebéd 
után többen sétálni indultunk a Körös folyó gátján, majd a 
gyönyörű napsütésben megcsodáltuk a partról a festői őszi 
tájat, ahol a Fekete és Fehér Körös összefolyik.

Délután és vacsora után újabb kóruspróbák következtek, 
az este további része közös zenéléssel, énekléssel telt.

Vasárnap reggeli után tartottuk a hétvége utolsó kóruspróbáját.
11 órakor elköszöntünk vendéglátóinktól lelkiekben fel-

töltődve, énektudással gazdagabban haza indultunk.

Hasznos utazás volt, hiszen megvalósítottuk célunkat.
A próbák során több új dalt tanultunk, a korábbiakat pedig 

felelevenítettük, valamint lehetőségünk nyílt jobban megis-
merni egymást a közös kávézások, beszélgetések során.

Köszönjük Erdeiné Mártinak és Erdei Attilának, hogy ezt a 
hétvégét velünk töltötték, elősegítve ezzel kórusunk fejlődését.

Programunkat Dévaványa Közös Önkormányzat Képviselő 
Testülete támogatásával valósítottuk meg.

Köszönjük.
Kürti Ignácné, egyesületi elnök

Fergeteges hangulat, sok-sok nevetés és telt ház. Dombóvári 
István önálló estjét így lehetne jellemezni. A jegyek két nap 
alatt elfogytak, a nézőtér színültig megtelt, és mindenki iz-
gatottan várta a neves stand-upos fellépőt, aki nem okozott 
csalódást az érdeklődő közönségnek. A legjobb poénokat hall-
hattuk 90 percbe összesűrítve, amit egy rövid vetítéssel fűsze-
rezett meg az előadó, és egy fi atal feltörekvőt is ajándékba 
hozott nekünk, aki interaktívan bevonta a lelkes közönséget. 

Köszönjük, hogy ekkora érdeklődéssel fogadtátok az ese-
ményt, ezen felbuzdulva szervezzük a következőt!

DÁMK Művelődési Ház dolgozói

2017. december 9-én ismét Mozgó Mozi vetítések
lesznek a művelődési ház mozitermében.
Részletes műsorról a facebook oldalon,

illetve a város honlapján olvashatnak majd.

A Pál utcai fi úk nagysikerű musical
január 10-ei (szerda) előadásra

színházlátogatást szervezünk a Vígszínházba.

Jelentkezés és információ 2017. november 16-ig,
a DÁMK Művelődési Ház irodájában.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját, ismerőseit,

barátait a Ladányi Mihály
Könyvtárba, 17. éve tartó

„KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG” 
c. témakör előadásaira:

---
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

ERDÉLYBEN KIRÁNDULTUNK…
A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete  2017. au-

gusztus 10-12-ig 52 fő részvételével egy felejthetetlen 
erdélyi kirándulást szervezett.

 A kirándulás programja színes és tartalmas volt. Mind-
járt az első nap a bátrabbak megmászhatták a Tordai-ha-
sadékot, míg a többiek sétálhattak, gyönyörködtek a 
környék szépségében. Ezt követően elfoglaltuk a szállás-
helyünket, ahol családias hangulatban fogadtak bennün-
ket, a házigazda fi nom vacsorájával.

Második nap ellátogattunk a Mikó várba, mely Szé-
kelyföld egyik legjobb állapotban megőrzött reneszánsz 
emléke. Azt követően megcsodáltuk a Tusnádfürdőhöz 
közeli krátertavat a Szent Anna tavat, innen Korondra ve-
zetett utunk, majd Csíksomlyóra utaztunk, ahol mindany-
nyiunkat lenyűgözött a csíksomlyói templom látványa, a 
Szűz Mária szobor páratlan szépsége.

Innen utunk a Csíki Sörgyárba vezetett, mely gyárlá-
togatással, sörkóstolással párosult, betekintést kaptunk a 
sörgyártás rejtelmeibe. Napunk ismét egy fi nom, ízletes 
vacsorával zárult.

A harmadik napon reggeli után, a szállást elhagyva a 
Tordai sóbarlangba vezetett utunk. Itt mindenki rácsodál-
kozott a természet alkotta csodára. Kellemesen elfáradva 
indultunk hazafelé, de Királyhágón még megálltunk, a 
piacon még mindenki vásárolhatott magának helyi kü-
lönlegességeket, kézműves termékeket, emléktárgyakat.

 Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, hiszen Er-
dély páratlan természeti szépsége, semmihez nem hason-
lítható, aki egyszer ezt megtapasztalja, az visszavágyik.

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

Szent Gellért Katolikus Iskola Gimnáziuma,
Gyomaendrőd (korábban Kner Imre Gimnázium)

A 2018/2019-as tanévben
induló osztályaink:

- emelt óraszámú idegen nyelvi osztály
(német/ angol)

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

- sportosztály ÚJ!!

weboldalunk: www.szentgellert.hu

facebook: www.facebook.com/szentgellert2

Telefon: 66/386-046

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

Látogass el nyílt napunkra
2017. november 22. szerda 8.50-től!

ADVENTI

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

2017. december 2-án

14 órától

a CIVILHÁZBAN.

Minden kedves érdeklődőt

szeretettel vár

a Nagycsaládosok

Dévaványai Egyesülete!
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„Hegyen, völgyön 
Mély a hó, 
Lassan lépked
Télapó.

ősz szakállán
Dér rezeg,
Messzi földről
Érkezett.

Kampós botja
Imbolyog –
Puttonyában
Mit hozott?

Mindenféle
Földi jót;
Dundi diót,
Mogyorót. ”

Télapó

/Sarkady Sándor/
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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)
0412 – Szociális ágazat
            (szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó)

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. november 23. 8:00-12:00

KÖZÉPISKOLAI HÍREK - FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2018/2019.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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KÖZÉPSIKOLAI HÍREK
Szakképzési Ki mit tud: Mesterségünk címere

Az általános iskolai pályaválasztó és középiskolás fi atalok 
közös kulturális és szakképzési rendezvényére 2017. november 
15-én kerül sor a középiskola központi épületében, 15 órától.

A hagyományos, immár évről évre megszokott kategóriák, 
mint: az ének, zene, tánc, vers, prózamondás, rajz, bűvészkedés, 
torna mellett az iskolások között régen jól ismert „A nagy vi-
lágból jöttünk, mesterségünk címere…” játék mottójához híven 
versenyezhetnek a jelentkezők:

• egy szakmát bemutató kézműves alkotásokkal,
• riporttal nagyszülő, szülő foglalkozását bemutatva,
• régi vagy modern szakmát bemutató rajzzal,
• az egyes szakmák szépségeit bemutató írással.

Az elkészített munkák leadási határideje: a Ki mit tud kez-
dete, november 15. 15 óra.

A leadás helye: a középiskola központi épületi kollégiumban, 
Borsós Mária kollégiumi nevelőnél.

A produkciókat zsűri értékeli, a helyezettek értékes ajándéko-
kat kapnak.

Kollégiumi kirándulás

A kollégista életbe sok minden belefér. Most, kirándulni voltunk 
Szarvason, az arborétumban. A táj szépségét először a Katalin II. 
sétahajó fedélzetéről tekintettük meg, mindenki örömére.

Az interaktív Mini Magyarország makettjeit látván „bebaran-
goltuk az egész országot”. Majd egy hatalmas sétát tettünk az ar-
borétum csodás fái között. Az időjárás kegyesebb nem is lehetett 
volna hozzánk.

Mindenki nagyon jól érezte magát, sokáig megmarad emlé-
kezetünkben ez a nap. Köszönjük szépen Kónya Misi bácsinak, 
iskolánk volt tanárának az önzetlen segítséget!

A kollégisták és nevelőik:
Borsós Mária, Erdősné Cmarkó Ilona, Szabó László Zoltán

Gólyaavató 2017.

Október 19-én tartottuk meg iskolánk hagyományos gólyaava-
tóját a kilencedikes osztályoknak.

A 9.A osztálynak a végzős 12.R osztályos diákok, míg a 9.B 
osztálynak mi, hegesztők, kőművesek és szociális gondozók állí-
tottuk össze az avatás feladatsorát, az elfogyasztandó gólyavért, 
valamint az eskü szövegét.

Iskolánk ifjú diákjai, és mi is, már hetek óta izgatottan készü-
lődtünk erre a jeles napra. Kisdiákjaink szerencsére nem féltek 
ettől a próbatételtől. Tudták, hogy akkor válnak „igazi” diákká, 
amikor gólyaesküjüket elmondják. Az eskütétel előtt különböző 
játékos feladatokat kellett teljesíteniük, amelyet teljes erőbedo-
bással tettek meg.

Az avatás jó hangulatban telt. Ifjú gólyáink élvezték a feladato-
kat s nagyon ügyesen teljesítették azokat. A „nyitótánc”, amiben 
mindkét osztály minden tanulójának részt kellett venni, – döntet-
lennel zárult. Gólyáink kitettek magukért.

Mi végzősök és a felavatott gólyák egy nagyon kellemes, kö-
zösen eltöltött napot tudhatunk magunk mögött, amelyre évek 
múlva is jó lesz visszaemlékezni.

Balog Krisztina, Kromperger Zoltán
11.A osztály

Dévaványa Város Önkormányzata ingyenes csoportos 
utazást szervez emlőszűrésre. A szűrővizsgálatra minda-
zon 45-65 év közötti asszonyokat várjuk, akik a szűrőál-
lomástól meghívólevelet kaptak és bármilyen oknál fogva 
nincs módjuk egyénileg Békéscsabára utazni. Az önkor-
mányzat megfelelő számú, legalább 12 fő, jelentkező ese-
tén, időpont egyeztetést követően tud kisbuszt indítani a 
vizsgálatra. Jelentkezni a Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítvány irodájában (önkormányzat 1. sz. iroda) 
vagy a következő telefonszámon lehet: 06 66/483 100/129 
mellék. Facebookon is fel tudják venni velünk a kapcsola-
tot üzenetben.

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

FELHÍVÁS INGYENES EMLŐSZŰRÉSRE!
A Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése 

alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a Megyei 
Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi Tüdőgondozóba.

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező esetén 
maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelent-
kezéseket folyamatosan fogadjuk!

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

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, lak-
címkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi szű-
rővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!

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

06-66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közala-

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

TÜDŐSZŰRÉS
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Októberben az alsós gyerekek életében a meséé volt 
a főszerep.

Gyulán, a Mátyás király Megyei monda- és mese-
mondó versenyen Szatmári Szabolcs 4.a osztályos ta-
nuló képviselte az alsó tagozatból iskolánkat.

Október 25-én rendeztük meg az iskolai mesemondó 
versenyt. 40 alsós mesemondót hallgatott meg a zsűri 
ezen a délutánon. Az emléklap mellett a helyezést elért 
tanulóink könyvjutalomban is részesültek. Köszönjük 
a gyerekek és a felkészítő pedagógusok munkáját!

Az eredmények:

1. osztály

1. Szeleczki Imola 1.c /Ernyesné Vass Róza/
2. Darvasi Bella  1.b /Csekőné Kovács Emma/
3. Szűcs Boglárka  1.c /Ernyesné Vass Róza/

2. osztály

1. Bogya Zétény Nimród  2.a /Berta Anikó/
2. Giricz Gergő 2.b /Vargáné Orvos Judit/
3. Bere Gréta 2.b /Vargáné Orvos Judit/

3. osztály

1. Kárpáti Zalán 3.b /Szabóné Szilágyi Edit/
2. Juhász Csaba Bence 3.c /Nagy Szilvia/
3. Nagy Vendel 3.b /Szabóné Szilágyi Edit/

4. osztály

1. Szatmári Szabolcs 4.a /Kovácsné Mándoki Katalin/
2.Tarr Izabella 4.b /Kárpáti Zoltán/
3. Valach Viktor Kornél 4.b /Kárpáti Zoltán/

Ernyesné Vass Róza
Alsós munkaközösségvezető

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG HÍREI



A Szitakötő című negyedévi gyereklapot a Liget 
Műhely Alapítvány jelenteti meg a Liget folyóirat 
mellett. A Szitakötő egy integrált ökológiai program 
alapja is. A gyermeklap 48 színes oldalon jelenik 
meg, különböző műfajú és tematikájú írások teszik 
lehetővé a sokirányú alkalmazást. Az irodalmi mű-
vek és az ismeretterjesztő cikkek mellett a korosz-
tálynak megfelelő, kreatív foglalkoztató feladatok 
segítik a befogadást. 

A honlapon (http://ligetmuhely.com/szitakoto-fo-
lyoirat/) hetente újuló kvízjátékok, a lapban krea-
tív pályázatok várják a gyerekeket és a tanárokat, 
amelyeken könyveket, tárgynyereményeket, és az 
együttműködő intézmények által biztosított belépő-
jegyeket nyerhetik el egyénileg vagy csoportosan.

A Szitakötő laphoz kötődik az un. „Szitakötő ok-
tatási program”, amelyben, a 2017/18-as tanévben 
sikeres pályázatunknak köszönhetően, iskolánk is 
részt vehet.

A programhoz 60 hazai és határon túli általános 
iskola csatlakozhatott. Az oktatási program egyik 
eleme, hogy iskolánk a tanév során 35 db ingyen 
példányt kap a negyedévi Szitakötő gyereklapból. 
A program másik fontos eleme az, hogy ingyenes, 
interaktív foglalkozáson vehetnek részt az iskola ta-
nulói, és képzésen a pedagógusok. A tanulói foglal-
kozáson szülők is részt vehettek.

Ez integrált ökológiai oktatási program nem csu-
pán a természettudomány szakos tanároknak hasz-
nos, hanem a magyar, történelem, idegen nyelv, in-

formatika, művészeti és egyéb tárgyak oktatóinak is.
Az interaktív tanulói foglalkozásra és pedagógusok 

képzésre október 27-én került sor a Ványai Ambrus 
Általános Iskolában. A képzést neves előadó – aki 
egyben író, költő, lapszerkesztő, ökológiai szakértő 
is –, Horgas Judit vezette.

A foglalkozásokon készült képek megtekinthetők 
iskolánk közösségi oldalán. (https://www.facebook.
com/ambrusiskola/)

Mindegyik foglalkozás jó hangulatban telt, szá-
mos élménnyel, hasznos információval lettünk gaz-
dagabbak.
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A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VERSENYEREDMÉNYE

SZITAKÖTŐ OKTATÁSI PROGRAM 

Iskolánk tanulói is részt vettek a Mátyás király me-
gyei monda- és mesemondó versenyen, melyet 2017. 
október 13-án 10 órától rendeztek meg a Gyulai Vár 
lovagtermében. A versenyt a gyulai Erkel Ferenc Kul-
turális Központ és Múzeum Nonprofi t Kft. rendezte, 
melyre a megye minden településéről érkeztek 4. és 
5. évfolyamos tanulók. Iskolánkat a 4. évfolyamból 
Szatmári Szabolcs, az ötödik évfolyamból Belanka 
Bianka Boglárka és Pálfi  Cintia képviselték. A verse-
nyen Belanka Bianka Boglárka 5. b osztályos tanuló a 
zsűri KÜLÖNDÍJÁBAN részesült. Felkészítő tanára: 
Czudorné Bukva Róza. A mesemondáson kívül a részt 
vevő tanulók megtekintették a Gyulai Várat, miköz-
ben az idegenvezető számos hihetetlen érdekességet 
mesélt a látnivalókról. Valamennyi részt vevő szép él-
ményekkel gazdagabban térhetett haza.
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EMLÉK ÉV
DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK 105.

ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA

A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
temény Levéltárában fekvő legrégebbi 
eredeti irat 1684-ből származik, ez már 
önmagában sem kis dolog. A régi váro-
si jegyzőkönyvekbe azonban bemásol-
tak olyan leveleket is, amelyek ennél 
régebben keletkeztek, így maradtak 
fenn az utókor számára.

„Nemes Heves és Külső Szolnok Vár-
megyék viceispánja, nemzetes és vitéz-
lő Hamvay Ferenc uram őkegyelme 
commissiója (megbízása) mellett én, 
Balog Mihály, megírt vármegyék egyik 
szolgabírája, mellettem lévén nemzetes 
és vitézlő Barsy János úr azon denotált 
(megjelölt) vármegyéknek egyik juras-
sora (esküdtje). Az nemzetes és vitézlő 
Iványi Fekete László uram házastár-
sa, nemzetes Aszalai Erzsébet asszony 
őkegyelme instanciájára (kérésére), 
tisztünk szerint tilalmazunk benneteket 
túrkevi lakosok, közönségesen egész 
faluul az csudabalai határban levő 
Berettyó vizének mindennémű ususától 
(használatától) és hasznavételétől…

(…)
Prosidio Fülekiensi (a füleki vár 

hadnagya), 1669. február 5.” (Javított 
helyesírással.)

Nemes Iványi Fekete László és fe-
lesége kérésére tehát a szomszédos 
Túrkeve lakosait eltiltották a csuda-
ballai határban folyó Hortobágy-Be-
rettyó használatától (pl. a halászattól) 
súlyos büntetés és jószágvesztés terhe 
mellett. Ez elég rosszul érinthette a 
lakosokat, mert a település közvetlen 
tőszomszédságban folyik ma is a ne-
vezett folyó. Sokszor adott okot vitára 
Túrkeve, Gyoma és Dévaványa között 
ez a Csudaballa nevű hely, általában 
jogtalanul használta egyik vagy másik 
helység, például legeltetni mentek oda 
engedély nélkül. Csudaballa annyira 
ismert Ványán, s annyira magunkénak 
is érezzük, mint Békéscsaba Dobozt 
vagy Gerlát. Ugyanakkor ma nem sok 

helyen olvashatunk a helység történe-
téről. Mi most ezt a hiányt igyekszünk 
egy kicsit betölteni a következő pár 
sorral.

A mai, Gyomától 18 km-re fekvő 
puszta helyén egy falu állt eredetileg, s 
a neve két személynévből ered. A Bal-
lát első lakosáról vagy tulajdonosától 
kapta, míg a Csuda egy család vezeték-
neve volt. Haan Lajos csabai evangé-
likus lelkész és történetíró szerint egy 
vízfolyás után ered a Balla, ami átfolyt 
a területen a Hortobágy-Berettyóba, ez 
pedig 1864-ben még olyan mély volt, 
hogy „a ló megúszta”. A helység neve 
már a XIII. századi egyháztörténe-
ti iratokban is felbukkan, de biztosan 
csak a XIV. századtól követhető nyo-
mon története.

Eredetileg egy Endre fi a Beke nevű 
személy birtokolta Bala falut (ettől az 
Endrétől nyerte egyébként Endrőd a 
nevét), s 1326-ban vagy 1328-ban cse-
rélte el egy, Csuda fi a László és annak 
testvére által birtokolt faluért. 1475-
ben jutott a pestszentlőrinci pálos rend 
kezére, aztán a korábbi tulajdonos 
leszármazottja, Csuda Imre visszape-
relte tőlük az akkor Heves vármegyei 
helységet, de családja kihalt férfi ágon 
csakhamar, s így Werbőczy István jog-
tudós kapta meg 1515-ben, aki egyéb-
ként a híres Hármaskönyv szerzője is 
volt.

A falu határa története folyamán vé-
gig viták alapját képezte, főleg ehhez 
kapcsolódnak írott forrásaink. A hely-
ség keleti oldalán Ványa és Kérsziget 
sem maradt ki az összetűzésekből, 
Csudaballa Remeteszeg nevű részén 
többször legeltettek engedély nélkül. A 
Mezőtúrral való összetűzés alkalmával 
tettlegességig is fajult a helyzet, egy 
csudaballai jobbágyot agyon is vertek 
a túriak. Így nem csodálkozhatunk, 
hogy fent idézett forrásunkban egy 
újabb határvitáról, pontosabban annak 

rendezéséről olvashatunk. És ezek az 
összetűzések sem véletlenül törtek ki, 
hiszen Ványa, Gyoma, Mezőtúr és 
Túrkeve egyformán közrefogja a terü-
letet ma is.

A török korban valószínűleg nem 
néptelenedett el, mert folyamatosan 
említik írott oklevéltári források, de la-
kossága számban megfogyatkozott. A 
XVI. század elején Aszalay Ferenc lett 
a falu birtokosa, akinek egyetlen leá-
nya, Erzsébet érte meg a felnőtt kort, 
s így övé lett a terület, ezt aztán hozo-
mányként vitte a házasságba. Második 
férje volt az az Iványi Fekete László, 
akit forrásunk is említ az ő nevével 
együtt. Az ő leányuk Vay Ádámhoz 
ment feleségül, aki 1682-ben megkap-
ta Csudaballát, majd az ő leányuk gróf 
Teleky Pál felesége lett, így megint 
gazdát cserélt a falu. Nem sokkal ez-
után, mint lakott település elpusztult 
1703-ban, ugyanis a rácok felégették, 
az épületek nyomát ma már semmi 
sem mutatja. Mint legelőt hasznosí-
tották az ezt követő időszakban, 1853-
ban Gyomához csatolták, később lett 
csak része közigazgatásilag. Fényes 
Elek is csak ennyit írt róla egy évszá-
zad után: „Csudabala, puszta, Békés 
vármegyében Gyománál fekszik.” (Fé-
nyes 1851. 229.)

Dévaványának azonban nagy szük-
sége volt legelőre. A török idők ugyan-
is városunkat is súlyosan érintették, s 
elfutottak lakosai, hogy aztán részben 
máshonnan települjenek ide mások. 
Az idők folyamán tisztán nemesek 
lakta településként alakult újjá, akik 
azonban csak nevükben, címükben 
voltak nemesek, de ezzel együtt föld-
birtok nem járt nekik (őket hívjuk ar-
mális nemeseknek). Márpedig föld 
kellett a megélhetéshez, az azon való 
gazdálkodás során termelt javakból 
tehettek szert jövedelemre. Először zá-
logjogon szereztek birtokot, csakhogy 

A hónap dokumentuma - November
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az egykori földesurak leszármazottai 
ezt megtámadták, a ványai armalisták 
elvesztették a pert a földek pedig ko-
rábbi tulajdonosaikhoz kerültek vissza 
jogosan, s ezután az uraságok földjein 
voltak kénytelenek gazdálkodni, mint-
egy bérbe venni az adott területet. Mint 
hogy pedig a marhatartás jellemezte 
vidékünket, így marhalegelőt keresve 
éppen ideálisnak tűnt Csudaballa, hi-
szen ez egy tagban álló, jó minőségű 
föld volt. Ezt a sok ezer holdnyi pusztát 
éves díj fejében, szabályos szerződés-
sel – akkor úgy mondták, contractussal 
– bérbe vették közösen a dévaványai 
armalisták gróf Széky Teleky Ádám 
birtokostól, amely szerződés 1752. 
május 7-én kelt. Ennek a gyönyörű, 
eredeti példánya szintén megtalálható 
levéltárunkban „Csuda Balai Contrac-
tus” egykorú felirattal jelezve.

Mindez annyira Dévaványa részé-
vé vált, hogy az egy évszázaddal ké-
sőbb írt történeti földrajzi leírásokban 
szerves részét képezte a helység leírá-
sának: „Dévaványa, magyar m[ező]
város Külső-Szolnok v[árme]gyében, 
attól elszakadva, a Berettyó és Körös 
által képzett mocsárok és tavak közt 
mintegy elszigetelt rónaságon (…) 
Földének legnagyobb része szíkes, de 
a marhatenyésztés virágzik, s igen sok 

nádat és gyékényt vág. Árvíz idején 
marhájukat a század óta haszonbérben 
tartott csudaballai pusztán tartják a 
lakosok, kik közt a nemesek 300 csa-
láddal, külön hadnagy alatt külön ha-
tóságot képeztek 1848 előtt.” (Fényes 
1851. 257-258.)

„Csuda-Balla, puszta, Gyoma köze-
lében; Szeghalomtól 3 2/4 mértföld-
re; ennek évszázad óta haszonbérbe 
tartott térein szokták árvizek idején a 
Déva-Ványaiak marháikat tartani, s 
ezért Déva-Ványához is tartozik. Lako-
saik száma 36.” (Palugyay 1855. 247.)

Az egykor lakott település azonban 
nem tűnt el nyomtalanul. Dr. Bereczki 
Imre még talált Csudaballából valamit 
kutatásai során: „Kedves hallgatóm, 
ha felkeressük a csudaballai temp-
lomhelyet a Fenék-ér partján, őszi 
mélyszántáskor, látjuk, hogy mennyi 
koponyát, embercsontot fordított ki a 
földből az eke. (…) A balai templomot 
boszorkánytanyának állította a déva-
ványai Séllei Lajos, aki ifjúságát olyan 
világban élte, mikor a bécsi egyetemet 
végzett orvos nem tudott megélni az 
írástudatlan veszett doktor mellett. A 
Fenék-ér és Kengyel-ér partján patkó 
alakban húzódó csudaballai faluhe-
lyen jól ki lehet venni a házak helyét, az 
Árpád-kortól a kuruc korszak végéig. 

Talán száznál is több van.” Tanár Úr 
ugyanis tudta, hogy Csudaballa ma is 
mélyen a föld alatt őrzi még elfeledett 
titkait.

Irodalom:
Bereczki Imre: Elpusztult falvak ele-

ven hagyománya. Dévaványa, 1965. 
november 5. Kézirat. BHGL. Kézirat-
tár, Leltározatlan.

Dévaványa története. Tanulmányok 
Dévaványa múltjából. Szerkesztette: 
Németh Csaba. Dévaványa Város Ön-
kormányzata, Dévaványa, 2012.

Fényes Elek: Magyarország geog-
raphiai szótára. I. kötet. Kozma Vazul 
Pest, 1851.

Haan Lajos: Békés vármegye hajda-
na. I. kötet. Lauffer Vilmos, Pest. 1870.

Karácsonyi János: Békésvármegye 
története. II. kötet. Békésvármegye 
Közönsége, Gyula, 1896.

Palugyay Imre: Magyarország törté-
neti, földirati s állami legujabb leirása. 
Negyedik kötet. Heckenast Gusztáv, 
Pest, 1855.

Tóth János: Csudaballa. Előadás, 
kézirat. Balmazújváros, 2007. Elektro-
nikusan: http://www.gyomaendrod.hu/ 
(2017-10-12)

Szalay Ágnes
történész

A kincs

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kutyus. Elugrált egy 
tó mellett, ahol talált egy ládikát. Benne különleges térkép 
volt. Felkereste a cicát, hogy megfejtsék a rejtélyt.

A cica azt mondta: Kövesd a napot! Ment, mendegélt a 
kutya, míg be nem esteledett. Ekkor találkozott a bagoly-
lyal. Tőle is megkérdezi: Merre menjek tovább? – Kövesd 
a holdat! Ment, mendegélt addig, amíg meglátott egy mo-
sómedvét, aki azt tanácsolta a kutyusnak, hogy menjen 
a 3-as útelágazáshoz. Az egyik egy arany tóhoz, a másik 
egy ezüst tóhoz, a 3. egy kék tóhoz  vezetett. Dönts jól! A 
kutyus a tavat választotta. A tó közepén megpillantott egy 
ládát. De hogy jussak oda? Megvan! Kutyaúszással! Oda-
úszott, kinyitotta a ládikát, benne egy varázscsontot talált. 
Sosem érsz a végére! Ha a varázscsont nem varázsolt vol-
na, az én mesém is tovább tartott volna.

Uhrin Szonja  3.b Ványai A. Ált. Iskola

Az álomszövő

Egyszer volt egy tündér, Linda volt a neve. Ő szőtte a 
legszebb álmokat.

Egyszer eltűnt az álomszövő. – Ki vihette el? A manó?
 A király? Ó meg is van! A boszorkány volt!

A gyerekek álmatlanul forgolódtak. Közben a tündér el-
indult az Óperenciás tengeren túlra, hogy megkeresse. Há-
rom nap múlva rá is talált.

- Akkor kapod vissza a szövőszéket, ha legyőzöl!
A tündér beleegyezett. A párbaj elkezdődött!

Egy pálcasuhintás és fekete macskává változott a boszor-
kány. A tündér nyert!

Rögtön szőni kezdte a szebbnél szebb álmokat…azóta a 
gyerekek gyönyörű álmokkal ébrednek.

Kovács Csaba 3.b Ványai A. Ált. Iskola 

A múzeum és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre által meghírdetett meseíró pályázatra beérkezett
alkotások közül Uhrin Szonja és Kovács Csaba első helyezettek meséit közöljük.

A NÉPMESE NAPJA
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Frenyó Iván dévaványai zászlós 1914-ben írt kérdé-
sével bocsátottuk útjára mintegy öt évvel ezelőtt a fel-
hívásunkat azzal a szándékkal, hogy a családoknál őr-
zött emlékeket felhasználva minél közelebb hozzuk a 
Nagy Háborút megjárt elődeink világát a ma élőkhöz.

Kiállításunk egy részében olyan katonákat mutatunk 
be fényképek, iratok, tárgyak segítségével, akiknek az 
élete hosszabb-rövidebb ideig Dévaványához kötő-
dött. A katonaportrék ismertetésekor elsősorban nem 
a háború könyörtelenségét állítottuk előtérbe, hanem 
magát az embert, aki egyszerű földművesként, kovács-
mesterként vagy lelkipásztorként szinte egyik napról a 
másikra volt kénytelen alkalmazkodni rendkívül szél-
sőséges körülményekhez. Tekintettel arra, hogy a fel-
idézett személyek ma már egyre kevesebbek számára 
ismertek, fontosnak tartottuk, hogy ne csak a háborús 
éveket, hanem – lehetőségeink szerint – egy-egy élet-
pálya más szakaszait is bemutassuk. 

Az utódok által gondosan megőrzött relikviákat Kiss 
M. Jenő szolnoki műgyűjtő tárgyaival tettük színe-
sebbé, valamint a múzeum anyagával egészítettük ki.

A kiállításunk egyik érdekessége a dr. Marsi István által 
összeállított időrendi táblázat, amely a magyar szem-
pontból legfontosabb négy front fő eseményeit, továbbá 
annak a három ezrednek a háborús naplóját tartalmazza, 
amelyekben a legtöbb dévaványai szolgált. A táblázat 
külön erénye, hogy megtalálhatjuk benne az ezeknél az 
ezredeknél elesett helybeli katonák neveit is. 

Kiállításunkkal az itt töredékesen felsorolt hősi ha-
lottakon kívül valamennyi „ványai harcos” emléke 
előtt kívánunk adózni.

A megnyitón közreműködött a Sárkányhúzó
Zenekar: Makra Gabriella, Csordás Mercédesz,
Orbán Ákos, Dézsi Attila, Szappanos Gábor, Nagy
András Balázs. Furulyával közreműködött: Kádár Ferenc. 

A kiállítás 2018. április 27-ig tekinthető meg.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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Régi dédelgetett álmom volt, egy felnőtt alkotó tábor 
megszervezése, megrendezése. Az október 14-ei és az ok-
tóber 28-ai hétvégén ez az álom valóra vált a múzeumban a 
Dévaványai Múzeumbarátok Köre és a múzeum dolgozói-
nak összefogásával.

A két alkalommal több mint 30 ember ragadta meg a le-
hetőséget és csatlakozott hozzánk, hogy kipróbálja, vagy 
továbbfejlessze művészi hajlamait. Először Laskai Tibor 
segítségével rajzoltunk, festegettünk. Csodaszép alkotások 
kerültek a vásznakra. Nagy- nagy izgalom és öröm volt 
együtt alkotni.  A második alkalommal Vida Andrea veze-
tett be minket a mandalakészítés, selyemfestés világába. 
Mindenkit elvarázsolt vele. Ezzel párhuzamosan Laskai 
Tibor várta azokat, akik előzőleg nem fejezték be az alko-
tásukat, vagy most szerették volna elkezdeni a festegetést. 
A tábor fantasztikus élmény, kikapcsolódás volt. Minden 
percét élveztük. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki 
rászánta az idejét és velünk tartott. Az elkészült munkák-
hoz szívből gratulálok. November végén, a batyus bál előtt 
rendezünk a táborban készült „csodákból” egy kis kiállítást 
itt a múzeumban. A tábor ideje alatt a résztvevőknek ebéd-
del is kedveskedtünk. Köszönjük a fi nomságokat Váradi 
Károlynak és Váradiné Szilágyi Mónikának. Nagyon kö-
szönjük az Önkormányzatnak, hogy támogatta kezdemé-
nyezésünket! Az emlékül hazavitt kis képeslap inspiráló 
fotóját Szalay Ágnes készítette a múzeum udvarán. A man-
dalás emléklap Tóth Izabella munkája. 

Nagyon köszönöm a segítségét Laskai Tibornak, Vida 
Andreának, a múzeum dolgozóiak, Hajdu Ildikónak, Ba-
logh Arankának, Tóth Izabellának, Csatári Istvánnak.

Úgy véljük, kezdeményezésünk itt nem ért véget. Na-
gyon sokan várják a folytatást. Gyűlnek a jobbnál- jobb 
ötletek. A nagy érdeklődésre való tekintettel, munkánkat 
Alkotóműhelyként folytatjuk.

Az Alkotóműhely azért jött létre, hogy lehetőséget adjon 
a felnőtteknek hogy „együtt játsszanak egy kicsit”, hogy 
kipróbáljanak és megismerhessenek kézműves technikákat, 
tudásukat egymással megoszthassák, részük lehessen a kö-
zös alkotás örömében.

Az foglakozások egymástól függetlenek, alkalmanként 
is látogathatók. Témaválasztás tekintetében is várjuk az 
ötleteket.

Szeretettel várjuk a csatlakozni vágyókat!

Tóbiás Gáborné 
Dévaványai Múzeumbarátok Köre

ALKOTÓTÁBOR
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FELHÍVÁS!
Keressük dr. Papp Jenő

egykori községi orvos leszármazottait.

Az információkat a múzeumba várjuk!
Telefon: 485-040. Köszönjük!
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SAKK
3. CSOKI KUPA RAPID SAKKVERSENY,

SZERENCS
A 64 fős mezőnyben a második helyet sikerült megszereznem 

a gyengébb mezőnyértékem miatt. A női versenyben Fekete Ág-
nes első helyezett lett. Balogh Eszter, Balogh Bori és Majláth 
Anna a mezőny második felében végzett.

XIX. MADZAGFALVI NAPOK
RAPID SAKKVERSENY, BÉKÉS

1-4 osztályosok:
3. Balogh Bori  4,5
3. Majláth Anna  4,5
8 induló, körmérkőzés

5-8 osztályosok:
  5. Balogh Eszter  4
10 induló, 7 forduló

Felnőtt:
  7. Fekete Ágnes  4
10. Fekete Albert  3,5 
22 induló, 7 forduló

A legeredményesebb női játékosnak járó különdíjat Fekete
Ágnes nyerte.

KISÚJSZÁLLÁSI RAPID SAKKVERSENY
  1 Fekete Albert 5,5
10. Fekete Ágnes 3,5
16 induló, 7 forduló

IX. CSETE-SZEMESI ATTILA
EMLÉKVERSENY, DEBRECEN

Dévaványa-Kisújszállás csapata: 2. hely (Balogh Dávid,
Csíki Endre, Fekete Albert, Fekete Ágnes)

Legjobb pontszerző: Fekete Albert (6/6 pont)
Legjobb 1900 értékszám alatti játékos: Fekete Ágnes
7 csapat, körmérkőzés

GENIUS-KWIZDA KORCSOPORTOS
VERSENY, DEBRECEN

U8 lány:
1. Balogh Bori 4
2. Majláth Anna 3,5

U12 lány:
3. Balogh Eszter 2,5

U12 fi ú:
9. Dékány Attila 1

U20 lány:
1. Fekete Ágnes 5,5

 XVIII. KOLBÁSZ KUPA, BÉKÉSCSABA
9. hely Dévaványa-Kisújszállási SE (Balogh Dávid, Csíki 

Endre, Fekete Albert, Fekete Ágnes)
28 csapat, 9 forduló

VI. NAGYKÁTA KUPA
U8 lány:

4. Balogh Bori

U12 lány:
8. Balogh Eszter

Felnőttek között:
2. Fekete Albert

Női különdíj: Fekete Ágnes
 

 Fekete Albert

Széchenyi utcán teljesen felújított 2,5 szobás 
szigetelt ház eladó. Nagy melléképülettel,

két fajta fűtéssel, klímával.

Telefon: 06-70/609-6312

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 ELADÓ!  VÖRÖSMARTY UTCA 3.  ÉRDEKLŐDNI TELEFONON: 06/20 524 98 28
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LABDARÚGÁS

2017. október 7. szombat: 15:00
Békéscsabai Jamina SE - Dévaványai SE  2 - 1 

(1 - 1)
150 néző. Játékvezető: Gyuga Zsolt.
Dévaványai SE: 97 Szász D., -  13 Szalai B., 5 Hra-

bovszki Á., 11 Marton L., 18 Ungi A., - 14 Somogyi T., 17 
Kovács Gy.,  - 8 Adamecz I., 7 Molnár J. (3 Kálai B. 73’), 
19 Barna T., - 20 Szabó P. Cserék: 1 Sági B., 9 Pap Á., 21 
Zsila P. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők:  Nyúl G. 10’ (11-es), Sipaki P. 91’, ill: Szabó 
P. 29’

Jók:  Balogh T., Nyúl G., Szabó I., Sipaki P.,  ill: Hra-
bovszki Á., Molnár J., Somogyi T., Szabó P.

Kovács Gyula: Jól futballoztunk ma, sajnálom hogy a 
végét elrontottuk, mert rászolgáltunk volna még egy pontra.

2017. október 14. szombat: 15:00
Dévaványai SE - Körösladányi MSK 0- 3 (0 - 1)

350 néző. Játékvezető: Zahorán János.
Dévaványai SE: 97 Szász D., -  13 Szalai B., 5 Hra-

bovszki Á., 6 Tóth Misi, 18 Ungi A., - 14 Somogyi T., 
11 Marton L.,  - 8 Adamecz I., 1 7 Kovács F. (16 Gubucz 
V. 53’), 19 Barna T., - 20 Szabó P. (15 Kovács Gy. 75’)
Cserék: 1 Sági B., 3 Kálai B., 21 Zsila P. Játékosedző:
Kovács Gyula.

Góllövők: Kéki Cs 18’, Laksteter J 85’, 88’
Piros lap: Somogyi T. 77’(Második sárga lap)
Jók: Tóth Misi, Barna T., Adamecz I., Marton L., Szalai 

B.,  ill: Nagy B., Ruzsa Z., Laksteter J., Burai D.
Kovács Gyula: Parázs hangulatú mérkőzésen nul- egy-

nél tizenegyest hibáztunk a kiállítás után pedig már nem 
volt esélyünk. Gratulálok a U16 és U19 csapataink győ-
zelméhez.

2017. október 22. vasárnap: 14:30
Méhkeréki SE - Dévaványai SE 6- 0 (3 - 0)

240 néző. Játékvezető: Takacs Tamás.
Dévaványai SE:  97 Szász D., -  13 Szalai B., 5 Hra-

bovszki Á., 11 Marton L., 21 Zsila P. (9 Horvath B. 46’), 
- 8 Adamecz I., 7 Kovács F., 16 Gubucz V., 10 Ernyes R., 
19 Barna T., - 20 Szabó P. (15 Kovacs Gy. 83’),1 Sági B. 
Játékosedző: Kovács Gyula

Góllövők: Piti L. 15’, 20’, Sztojka Á. 35’, Popovics M. 
60’, Szabó Cs. 65’, Nagy G. 88’.

Jók: Marton L., Barna T., Hrabovszki Á. 
Kovács Gyula: A csapat maximálisan helytállt a jobb 

képességű Méhkerék ellen.Mindenki más célért küzd mi a 
benntmaradásért, Méhkerék a feljutásért. Nem a méhkeré-
ket kell megverni, hanem az azonos képességű csapatokat.

2017. október 28. szombat: 14:30
Dévaványai SE - Mezőhegyesi SE 1- 2  (0 - 1)
170 néző. Játékvezető: Gyuga Zsolt.
Dévaványai SE: 97 Szász D., -  13 Szalai B., 5 Hra-

bovszki Á., 11 Marton L., 7 Molnár J., - 15 Somogyi T., 8 
Adamecz I. (20 Szabó P. 70’), 17 Kovács F., 16 Gubucz V. 
(9 Horváth B. 64’), 19 Barna T., - 10 Ernyes R., 20 Szabó 
P., Cserék: 1 Sági B., 3 Kálai B., 15 Kovács Gy., 21 Zsila 
P. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Ernyes R. 60’, ill: Nagy Sz. 11’, Ács L. 91’.

Jók: Molnár J., Marton L., Barna T., ill: Dajcs Á., Dócza 
G., Ács L.

Adamecz István: Igazságtalan a futball, ahelyett, hogy 
gólokkal nyertünk volna, ismét kiénekelték a sajtot a 
szánkból. A jelenlegi helyezésnél ez a csapat sokkal többre 
hivatott.

DÉVAVÁNYAI SE II.

2017. október 15. vasárnap: 15:00
Zsadányi KSE - Dévaványai SE II. 2 - 2 (0 - 2)

30 néző. Játékvezető: Kundla Attila.
Dévaványai SE II:  24 Juhász Zs., - 13 Kovács Zs., 3 

Kálai B., 5 Nagy Z., 11 Pálfi  J., - 8 Papp D., 9 Feke B., 6 
Bereczki Á. (14 Kató B. 46’), 20 Marton L., .- 10 Ernyes 
R., 7 Pesztránszki F. (19 Nyíri A. 67’), Cserék: 96 Hegedűs 
Zs., 16 Berczi M., Játékosedző: Tagai Attila.

Góllövők: Máté G52’,  Kollár Z59’,  ill: Ernyes R23’, 
Pesztránszki F. 34’.

Jók: Pesztránszki F., Papp D.
Tagai Attila: Ellentétes félidők, igazságos eredmény.

2017. október 21. szombat: 14:30
Dévaványai SE II. - Köröstarcsa KSK

1 - 0  (1 - 0)
120 néző. Játékvezető: Tóth Imre.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 2 Takács F. (21 Zsila 

P. 77’), 3 Kálai B., 5 Nagy Z. (6 Bereczki Á. 57’), 8 Pálfi  
J., - 16 Papp D. (10 Kovács Gy. 64’), 11 Somogyi T., 7 
Molnár J., 4 Szitás L., - 15 Gubucz V. (13 Kovács Zs. 80’), 
9 Pesztránszki F. (19 Nyíri A. 57’). Cserék: 96 Hegedűs 
Zs., 14 Tagai A. Játékosedző: Tagai Attila.

Góllövők:  Gubucz V. 29’.
Jók: Pálfi  J., Kálai B., Takács F., Molnár J., Juhász Zs., 

ill:  Zsiga N., Mészáros S. 
Tagai Attila: Nehéz mérkőzésen egy nagyon jó ellenfe-

let tudtunk legyőzni az első hazai mérkőzésünkön.

2017. október 29. vasárnap: 13:30
Dévaványai SE II. - Kamuti SK 4 - 6  (1 - 5)
20 néző. Játékvezető: Krajcsovicz Zsolt.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 21 Zsila P. (8 

Adamecz I. 46’), 11 Pálfi  J., 5 Nagy Z., 13 Kovács Zs., - 10 
Séllei D. (17 Kovács F. 46’), 3 Kálai B. (4 Szitás L. 67’), 
14 Tagai A., 7 Molnár J., - 9 Papp K., 19 Nyíri A. (8 Nyíri 
J. 46’), Cserék: 6 Bereczki Á., 96 Hegedűs Zs., 21 Zsila P. 
Játékosedző: Tagai Attila.

Góllövők: Papp K. 30’, Kovács F. 68’, 73’, Nyíri J. 86’, 
ill: Máté M. 5’, 24’, Juhász M. 8’, Knapp A. 14’, 39’, 75’.

Jók: SENKI, ill: Knapp A., Csicsely A., Tóth F.,
Fulajtár A.

Tagai Attila:  Az első félidei gyenge játékunkkal, meg-
alapoztuk a kamuti győzelmet, a második félidőben csak 
kozmetikázni tudtuk az eredményt.

IFI: (U19)
2017. október 14. szombat: 12:45  

 Dévaványai SE (U19) - Körösladányi MSK 
(U19)  10 - 0  (4 - 0)

80 néző. Játékvezető: Bozó Norbert.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 6 Kovács B., 4 Meidin-

ger J., 3 Pap Á., 2 Stranszki Zs. (17 Szabó Miklós 54’), - 10 
Juhász P., 9 Horváth B., 11 Papp D. (14 Ernyes Ricsi 74’), 
19 Kató B., - 7 Papp K., 13 Diós B. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Papp D. 2’, 75’, Kató B. 26’, 47’, 50’, 53’, 
Papp K. 28’, 34’, 72’, Diós B. 63’. 

Jók: Az egész csapat.

2017. október 21. szombat: 10:30
Tótkomlósi TC (U19) - Dévaványai SE (U19)

1 - 4  (1 - 3)
20 néző. Játékvezető: Fehér József.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 4 Meidinger J., 3 Pap 

Á., 13 Diós B., 8 Gál S., - 2 Stranszki Zs., 10 Juhász P., 
9 Feke B., 18 Séllei D., - 19 Kató B., 7 Papp K. Edző: 
Bereczki Árpád.

Góllövők: Koleszár J. 10’, ill: Séllei D. 16’, Papp K. 20’, 
Juhász P. 44’, Sági B. 90’ (11-es).

Jók: Az egész csapat.

2017. október 28. szombat: 12:15
Bajnoki mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) - Mezőhegyesi SE (U19)
1 - 1 (1 -1)

30 néző. Játékvezető: Pusztai Zoltán.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 2 Gyebnár T., 3 Pap 

Á., 6 Kovács B., 8 Gál S., - 11 Papp D. (2 Stranszki Zs. 
62’), 10 Papp V., 9 Feke B., (4 Meidinger J. 46’), 16 Juhász 
P. (13 Diós B. 77’) , - 19 Kató B., 7 Papp K. Csere: 14 
Ernyes R. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Papp K. 36’, ill: Gazsi B. 15’.
Jók: Az egész csapat.

SERDÜLŐ (U16)
2017. október 6. péntek: 15:00

Berényi Gyermek FC (U16) - Dévaványai SE 
(U16) 15 - 0  (11 - 0)

2017. október 13. péntek: 15:00
Bajnoki mérkőzés!

Dévaványai SE (U16) - Körösladányi MSK 
(U16) 2 - 0 (1 - 0)

2017. október 18. szerda: 15:00
Dévaványai SE (U16) - Szarvasi FC (U16)

3 - 2 (1 - 1)
2017. október 20. péntek: 14:30

 Kondorosi TE (U16) - Dévaványai SE (U16)
2 - 2 (1 - 1)

2017. október 25. szerda: 15:00
Vésztői SE (U16) - Dévaványai SE (U16) 6 - 0 (2 - 0)

FELNŐTT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2017. november 10. péntek  17:00:  Békéscsaba 1912 Előre II. – Dévaványai SE 
2017. november 18. szombat  13:00:  Dévaványai SE – Orosházi Rákóczi Vasas 
2017. november 25. szombat 13:00:  Gyulai Termál FC – Dévaványai SE 
2017. december 2. szombat  13:00:  Kondorosi TE  – Dévaványai SE

DÉVAVÁNYAI SE II. BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2017. november 12. vasárnap 13:30:  Dévaványai SE II. – Kardos – Örménykút KSC
2017. november 18. szombat  13:00:  Kötegyáni FC – Dévaványai SE II.
2017. november 26. vasárnap  13:00:  Dévaványai SE II. – Gerlai SE
2017. december 2. szombat  13:00:  Dévaványai SE II. – Kötegyáni FC
2017. december 9. szombat  13:00:  Dévaványai SE II. – Gádoros SE

DÉVAVÁNYAI SE (U19) IFI BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2017. november 11. szombat  13:30:  Békéscsabai Jamina SE – Dévaványai SE
2017. november 19. vasárnap  13:00  Dévaványai SE – Kondorosi TE
2017. november 26. vasárnap  13:00  Gyomaendrődi FC – Dévaványai SE (Kupa mérkőzés!)
2017. december 3. vasárnap  13:00 Dévaványai SE – Körösladányi MSK (Kupa mérkőzés!)

DÉVAVÁNYAI SE (U16) SERDÜLŐ BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2017. november 12. vasárnap  10:00:  Szeghalmi FC – Dévaványai SE 
2017. november 24. péntek 13:00:  Dévaványai SE – Berényi Gyermek FC

DSE felnőtt:
  M GY D V
1. Méhkeréki SE   12  11   0    1  (48-10) 33 pont
2. Békéscsaba 1912 Előre II.   12  10   0    2  (37-11) 30 pont
3. Körösladányi MSK   12   8   2    2  (29-12)   26 pont
12. Dévaványai SE 12   1   0  11    (9-37)   3 pont
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Lóránt Sándor és Darvasi Diána lánya Maja Lilien, 

Szitás László és Duka Ilona fi a Lőrinc László, 

Stranszki Lajos és Pengő Erika fi a Lajos Lionel, 

Lakatos Bertalan és Kerekes Mónika lánya Rebeka Petra,

Simon Richárd és Pócsik Eszter lánya Zsófi a.

Születések:

110 ha termőföld egyben
vagy külön is eladó!

A városhoz közel, a legjobb helyen.

Telefon: 20/952-02-37

A Túzok Vándorkupa, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazga-
tóság működési területén található olyan túzokos települések ál-
talános- és középiskolában tanuló diákok részére kiírt pályázat, 
mely felhívás célja a nyeremény kupa által, a túzok, mint fo-
kozottan védett, kipusztulással fenyegetett madárfaj széles körű 
megismertetése, illetve, a fi atal generáció közvetlen természeti 
környezetének felfedezésére, megóvására való ösztönzése.

Pályázók köre:

 A Körös-Maros Nemzeti Park területén található olyan telepü-
lések általános- és középiskoláiban tanuló diákok pályázhatnak, 
mely települések határában túzokok élnek. Pályázni egyénileg 
lehet.

Pályázat leírása:

Pályázni bármilyen képzőművészeti, irodalmi alkotással
lehet, amely túzokkal kapcsolatos személyes élményt jelenít meg.
A hangsúly a személyes élményszerzésen és annak a lehető 
legötletesebb, lehetőség szerint minél egyedibb módon történő
bemutatásán van. 

A pályázatokat a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
központjába szükséges eljuttatni személyesen vagy postai úton. 
(5540 Szarvas, Anna-liget 1.)

Beküldési határidő: 2018. április 13. (péntek) 12 óra.

A túzok megismerésében a Körös-Maros Nemzeti Park Igaz-
gatóság munkatársai, előzetes egyeztetéssel bármely részterü-
leten segítséget nyújtanak. A beérkező pályamunkákat a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaiból álló zsűri 
értékeli.

 Eredményhirdetés: III. Túzokfesztivál, Sterbetz István
Túzokvédelmi Látogatóközpont, 2018. május 12.

  A legjobb pályamunkákból kiállítás készül a Sterbetz István 
Túzokvédelmi Látogatóközpontban.

  Pályázat nyereménye:

 Az I. helyezett nyertes pályázó 1 éven keresztül birtokolja a 
Túzok Vándorkupát, mely a Körös-Maros Nemzeti Park Igaz-
gatóság, a túzok, mint fokozottan védett madárfaj megismeré-
sében, megjelenítésében, ezáltal népszerűsítésében, nyújtott ki-
emelkedő teljesítmény elismerésének rangos jele. A nyertes és 
családja 1 teljes éven keresztül kedvezményesen látogathatja a 
KMNPI fogadó helyeit és részterületeit, illetve egy alkalommal, 
egy egész napos programon vehet részt osztályával a KMNP te-
rületén/bemutatóhelyein (a nyeremény az utazási és az étkezési 
költségeket nem tartalmazza). A pályázatban a nyertesen kívül 
további II. és III. helyezettek, illetve különdíjasok is értékelésre 
kerülnek, akik szintén értékes nyereményekben részesülnek.

  
A pályázattal kapcsolatban

érdeklődni lehet:
Körös-Maros

Nemzeti Park Igazgatóság
5540 Szarvas, Anna-liget 1.

Tel./Fax: 66/313-855, 30/30-32-589
E-mail: kmnp@kmnp.hu

TÚZOK VÁNDORKUPA - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Köszönetnyilvánítás
„Megpihen a dolgos jó apai szív,

Áldás, és hála övezi e sírt.
Szerető férj voltál, drága édesapa, 

Bánatos családodnak most az őrangyala.”
Hálás szívvel mondunk most köszönetet mindazok-

nak, akik id. Földi Dezső temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek és részvétünkkel fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek.

Felesége és a gyászoló család

Ezúton szeretnénk köszöntet mondani mindazoknak, 
akik Pálné Boda Julianna temetésén megjelentek és 
együttérzésükkel, részvétükkel próbálták enyhíteni a 
család fájdalmát! Köszönjük!

A gyászoló család 

Ezúton szeretnénk tudatni vala-
mennyi kedves ismerősünkkel és 
barátainkkal, hogy drága szerettünk
Sántha Tibor, volt dévaványai lakos 
október 22-én elhunyt. A kaposvári te-
metőben helyezték örök nyugalomra. 
Emléke örökké a szívünkben él.

Gyászoló családja, Aranka, Enikő, Tibor és Sarolta

• • • • •

• • • • • §
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

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Borsós Ferenc
halálának 3. évfordulójára.

Felesége, lánya, fi a, menye, unokája Lali.

„Félbe tört az életed,
hiszen várhattál volna még!
Arcod nézem a képeken,
már sárguló, időtlen rég.

Egy kőtáblán áll a neved,
köröte hullott falevél.
Megint csak könnyes a szemünk,
gyertyát gyújtunk a lelkedért.”

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt (...)

Juhász Gyula: Consolatio 
(részlet)
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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. november 27., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni 
a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! Csak 
a 2017. november 27-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: December 8.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

Dr. Körömi István
állatorvos

Rendelési idő: 7-8 óráig, 1230-1330-ig
Kutyák veszettség elleni oltását és

mikrochipes megjelölését vállalom!

Tel.: 06-30/518-9097
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

          Dr. Zsíros István állatorvos
    Eboltás • mikrochipes  

                           megjelölés • gyógyítás

       06/30-391-46-05

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

A gyomaendrődi orvosi ügyelet a 66/386-520-as számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220 • Polgárőrség: 06-30/627-1069 • E-on hibabejelentő: 06-80/210-310.

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

Ízelítő kínálatunkból:
- sertés, marha és műbelek széles választékban,

- fűszerek, pácok, téliszalámi fűszerkeverék,
fűszerpaprika (csemege, erős),

- rizs, liszt, cukor, stb.,
- sertészsír, mangalicazsír, napraforgó ill. olivaolaj,

- dobozos tej, kókusztej, főzőtejszín,
- 4-6-8 tojásos száraztészták,

- hagyományos savanyítással készült káposzta,
- savanyúságok,

- sertés, marha, baromfi  és birkahús,
- saját készítésű füstölt termékeink:

(kolbász, szalámi, szalonnák, húsok, disznósajt),

Hasított félsertésre ill. kolbászhúsra
megrendelést felveszünk!

Heti akciókkal várjuk vásárlóinkat!

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.






