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A testületi ülésen történt…
A képviselő-testület legutóbbi rendes ülését 2013. december

12. napján tartotta.
A képviselő-testület a Polgármesternek a testületi ülések

között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását
követően első napirendi pontként a foglalkoztatás helyzetéről,
a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, illetve a
közhasznú munkák tapasztalatainak bemutatásáról szóló
beszámolót tárgyalta. A bemutatott adatok alapján,
településünkön 2013. évben az alkalmazottak létszámában je-
lentős változás nem volt. Nem változott a nemenkénti megosz-
lás arányszáma, a foglalkoztatottak közül a női munkaerő
aránya 56,9 %, míg a férfi munkaerő aránya 43,1 %. Az alkal-
mazottak 19,16 %-a felsőfokú végzettséggel, 57,66 %-a szak-
képzetséggel rendelkezik, míg 23,18 %-ot tett ki a
szakképzetlen alkalmazottak aránya. A korcsoportos megosz-
lás alapján kiderül, hogy 20 éven aluli személyt nem
foglalkoztattak a településünkön, a 20-45 év közöttiek alkal-
mazási aránya a legmagasabb, több mint az összes foglalkoz-
tatott 58 %-a, míg a 45 év felettiek foglalkoztatása az összes
foglalkoztatottak több mint 41%-a. Az önkormányzat kapcso-
latban áll a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével, közösen
igyekeznek az álláskeresők számára foglalkozást biztosítani.
A Munkaügyi Központnál regisztrált dévaványai álláskeresők
száma az előző évhez képest csökkent. Dévaványa Város
Önkormányzata a kistérségi startmunka mintaprogramok „téli
és egyéb értékteremtő” programelemének megvalósításában
nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Miniszteri Oklevélben
és 2.000.000,-Ft összegű támogatásban részesült. A 2013.
évben megvalósult közfoglalkoztatási formákban összesen
544 fő érintett foglalkoztatása valósult meg.

A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület második napirendi pontként tárgyalta

a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évi
munkatervét. Az intézményegység vezetője ismertette a 2014.

évi munkatervet, mely a következő év tervezett feladatiról,
rendezvényeiről, kiadványairól ad tájékoztatást. A képviselő-
testület a munkatervet egyhangúlag elfogadta. 

A képviselő-testület harmadik napirendi pontként tárgyalta
a testület 2014. évi munkatervét. A munkaterv havi bontásban
az ülések időpontját, a megtárgyalásra javasolt napirendi pon-
tokat és azok előadóit tartalmazza. A képviselő-testület a
napirendet egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület negyedik napirendi pontként megal-
kotta a 2014. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló ren-
deletét, mely a 2014.01.01. napjától a költségvetés
elfogadásáig tartó köztes időszakra vonatkozik.

Az ülés további részében többek között döntött a testület
több rendelet módosításáról, megalkotásáról, elfogadta a
2013. évi iparűzési adóellenőrzés megállapításáról szóló
beszámolót. 

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2014. január 30.
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a
következők:
1.Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési
tevékenységről. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak
hatályosulása.
2. A 2014. évi költségvetés tervezetének előzetes megtár-
gyalása.
3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata a 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján.
4. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a
2014/2015. nevelési évre vonatkozóan. 
5. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról
(a 11/1994.(VI.8.) MKM r. 2. § (7) bek. alapján).
6. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
(az 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdése alapján). 
A képviselő-testület ezúton tisztelettel hívja meg az érdek-
lődőket!

Rendkívüli testületi ülésen történt…

A képviselő-testület 2013. december 9. napján rendkívüli ülést
tartott.
A képviselő-testület napirendi pontként tárgyalta a kistérségi
startmunka mintaprogramok „téli és egyéb értékteremtő”
programelemének megvalósításához kapcsolódó kiegészítő tá-
mogatás keretben megvalósítandó melegedő és vizesblokk
kialakítása érdekében indított helyi beszerzési eljárást. A
képviselő-testület az eljárás során érkezett ajánlatokat elbírálta
a benyújtott ajánlatokat érvényesnek, alkalmasnak nyilvání-
totta és Agzo-Sziti Kft. bruttó 1.742.919,-Ft összegű ajánlatát
– mint legalacsonyabb összegű ajánlatot - hirdette ki nyertes-
nek. 
A képviselő-testület egyhangúlag döntött továbbá a megter-
melt mezőgazdasági növények (őszi búza, napraforgó)
értékesítéséről. A 111,11 tonna őszi búzát 42.000,-Ft/to+ÁFA,

a 97,465 tonna napraforgót 86.000,-Ft/to+ÁFA áron Szűcs

Tibor mezőgazdasági vállalkozó – mint a legkedvezőbb aján-

lattevő – részére értékesítette a Képviselő-testület.

A képviselő-testület 2013. december 19. napján is rendkívüli

ülést tartott.

A képviselő-testület napirendi pontként tárgyalta és fogadta

el a települési szilárdhulladék hulladékkezelési közszolgál-

tatás 2014. évi megszervezésével kapcsolatos szerződést,

valamint alkotta meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás-

ról szóló helyi rendeletet.

Az ülés folyamán a képviselő-testület döntött a belső el-

lenőrzési feladatok elvégzésére felkért ajánlattevőkről,

valamint a téli átmeneti közfoglalkoztatási feladatok

elvégzéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszer-

zésére érkezett ajánlatokról.
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Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetményt kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
A bérbeadásra meghirdetett helyiség  helye: 5510 Dévaványa,
Hajós u. 22. sz. 3572 hrsz.
alapterülete: 222,64 m2
rendeltetése: üzem
elszereltségi állapota: összkomfortos (vezetékes vízzel,
gázzal, elektromos energiával ellátott, közcsatorna hálózatba
bekötött)
A helyiség felhasználásának célja és az abban folytatható
tevékenység megjelölése: Dévaványa Város Önkormányzat tu-
lajdonát képező 5510 Dévaványa, Hajós u. 22. sz. 3572 hrsz-ú
ingatlan hasznosítása munkahelyteremtés céljából.
A bérleti szerződés időtartama: A bérleti szerződést a Pol-
gármester határozatlan időre köti. 
A minimálisan fizetendő bérleti díj mértéke: 22.264,-
Ft+ÁFA/hó
A pályázó köteles megjelölni bérleti díj ajánlatát.
A helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges a
leendő bérlő által saját költségén elvégzendő építési munkák
és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti
állapot helyreállítási kötelezettség: 
Az épületben végezhető minden olyan tevékenység, amely nem
jár az épület szerkezeti rendszerének és homlokzati megje-
lenésének megváltoztatásával. A tevékenység végzéséhez szük-
séges hatósági engedélyek, mint pl. építési engedély, rendeltetés
módosítási engedély elkészíttetése és benyújtása, valamint annak
teljes költsége a leendő bérlőt terheli. Bármilyen nemű bontási
és építési munka megkezdése előtt a tulajdonos önkormányzat
írásbeli hozzájárulását be kell szerezni. Az épületben végzendő
tevékenység csak jogerős és végrehajtható hatósági engedélyek,
valamint telepengedély köteles tevékenység esetén telephely en-
gedélyezését követően illetve működési engedély birtokában
folytatható.
A bérlő köteles gondoskodni: 
a) a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetve
cseréjéről,
b) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat kirakatszekrény, védő
vagy előtető, ernyőszerkezet, biztonsági berendezések karban-
tartásáról, 
c) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő
felújításról, pótlásról illetőleg cseréről, 
d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról,
amelyet a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben, 
e) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és
területek tisztításáról és megvilágításáról, a nem háztartási
szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze. 
A pályázati ajánlat benyújtásának  módja: személyesen vagy
postai úton
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. számú
irodája
határideje: 2014. január 24. 9 óra
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: Dévaványai
Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában Csatári
Mónika pénzügyi ügyintézőtől.
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaz-
nia kell a pályázó nevét és címét, a tevékenység folytatására
feljogosító engedély másolatát, valamint nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
A bérbeadó a legmagasabb bérleti díjat ajánlóval köt bérleti
szerződést.
Az elbírálás prioritás szempontja:
- az ingatlan munkahelyteremtés céljából történő hasznosítása.

Mozgáskorlátozottak karácsonya
2013. december 15-én rendeztük meg a Békés Megyei
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Dévaványai Szervezetének
karácsonyi ünnepségét.
Szokásunkhoz híven, ízletes ebéddel vendégeltük meg tag-
jainkat és vendégeinket. 
Már kora reggel gyülekeztünk a Civilházban, mert tudtuk, hogy
fontos teendők várnak ránk.
Kedvenc szakácsaink - Kiss Károly, Földi Imre és Dékány
József képviselő urak -, már korán reggel hozzá fogtak az
előkészületekhez. Eközben egyesületünk aktív tagjai szor-
goskodtak hagymapucolással, aprítással, burgonyapucolással,
és megterítettük az ünnepi asztalt. 11 órától kezdtek gyülekezni
az ebéd résztvevői. 12 órára elkészült a két üstben a
marhapörkölt.
Ebéd előtt Vasas Tiborné, a helyi szervezet vezetője mondta el
a köszöntőjét. A következőben Valánszki Miklós Róbert, váro-
sunk polgármestere mondott kedves szavakat. Ezután Varga
Istvánné, a Hagyományőrző Nők Egyesületének vezetője szép
karácsonyi verset szavalt el. E gyönyörű vers után hozzá láttunk
elfogyasztani a finom marhapörköltet és a süteményt. Tagjaink
közül azoknak, akik egészségi állapotuk miatt nem tudtak részt
venni rendezvényünkön, igény szerint eljuttattuk. Az ebédet
követte a jó hangulatú tombolahúzás, melyen sokan sok értékes
nye-reményre tettek szert.  A tombolahúzás után Kádár Ferenc
és Tóth István muzsikájukkal gondoskodtak a további jó hangu-
latról, a nótás kedvűek pedig dalra fakadtak.
Minden tagunk, aki jelen volt, köszönetét fejezte ki az ízletes
ebédért, és bízunk benne, mindenki jól érezte magát. 
Ünnepségünk Dévaványa Város Önkormányzata támogatásá-
val, valósult meg. Köszönjük!
Köszönjük Valánszki Miklós Róbert polgármester úrnak,
valamint Kiss Károly, Földi Imre, Dékány József és Kanó
József képviselő uraknak és családjaiknak, hogy segítségükkel,
jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Köszönjük Dankó
Béla országgyűlési képviselőjelöltnek a felajánlását.
Köszönjük mindenkinek, aki anyagilag, valamint tombola
tárggyal és a munkájával segítette, rendezvényünk sikeres
lebonyolítását!

Vasas Tiborné, helyi szervezetvezető

Dr. Nagy Lászlóné, szervezetvezető helyettes

Reményt és jövőt!
Itt állunk a 2014-es év elején. Milyen gondolatok, érzések
kerítenek bennünket hatalmukba, amikor a következő 365 napra
tekintünk? Ha a gazdaság és a pénz világát szemléljük, bizonnyal
bőven találunk okot a félelemre. Talán ugyanez az érzés jelent-
kezik az élet és a társadalom más területeivel kapcsolatban is. Sok
körülöttünk a bizonytalanság, a veszély, a rizikófaktor. Milyen
évnek tekintünk elébe?
A jövőt nem ismerjük, ezért félelmetes számunkra. De ha tudjuk,
hogy ki a jövő Ura, aki minden eseményt a kezében tart, és el-
lenőriz, akkor egészen más kép rajzolódik ki előttünk a 2014-es
évről. A Bibliában ezt olvashatjuk: „Mert csak én tudom, mi a ter-
vem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek,
és reményteljes jövőt adok nektek” (Jeremiás 29:11).
Isten valami olyat készít a benne hívők számára, amitől nem kell
félnünk, megijednünk. Ez évre a szerető Isten terve nem a romlás,
hanem a békesség és az élő reménység a válságok ellenére is. Is-
merjük meg hát a jövő Urát a Biblia lapjain keresztül, hogy élő hit
ébredjen bennünk.

Bicskei Róbert adventista lelkipásztor
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A Dévaványai Novum Klarinét 
Együttes szereplései

a 2013/2014-es tanév I. félévében
2013 őszén, ismét megrendezésre került a Jászkun Művészeti
Szemle, melynek döntőjét 2013.11.30-án tartották a Martfűi
Művelődési Házban. Iskolánk klarinétosai (Zima László, Pap
Tibor, Domján Tamás és Balogh István), a szolnoki Ádám
Jenő Zeneiskola növendékeivel összefogva, sikeresen szerepel-
tek a döntőben (és az előválogatón is). A csoport ebben a felál-
lásban-összetételben 2. éve muzsikál együtt. A szülőknek, és az
iskolának ez sok-sok szervezéssel, utaztatással járt együtt, mégis
kárpótolja őket a gyerekek öröme, a megyehatárokon átnyúló
közös zenélés élménye-lehetősége.

2013.12.11. A dévaványai klarinétosok újabb megmérettetésen
vettek részt. Szegeden, a II. Dél-Alföldi Regionális Kamara-
versenyen mutatták meg magukat, ahol színes és érdekes pro-
dukciók között tudtak helytállni, tovább öregbítve művészeti
iskolánk hírnevét. Két évvel ezelőtt, az első ilyen versenyen is
részt vettünk, remélhetőleg két év múlva, a következőn is ott
tudunk lenni.

2013.12.18. A V. Hatvani Barokk Fesztiválon ugyancsak má-
sodik alkalommal vettünk részt a szolnoki zeneiskolásokkal
közösen. Az elmúlt években ez a verseny országossá nőtte ki
magát, ahová már a Budapestről, Szegedről, a Dunántúlról és
Észak-Magyarországról is érkeztek fellépők. A népes mezőny-
ben a távolság és a helyi szervezési nehézségek miatt, diák-
jainknak nem volt könnyű helytállni, mégis tudásuk javát adva
sikeresen szerepeltek.

Felkészítő tanáruk minden esetben Kiss Bálint fafúvós tanár volt.
Reméljük, hogy a példájukkal, a komolyzenei kamara-
muzsikálás és versenyzés is hagyománnyá válik Déváványán
(a népzenei mellett), és a következő években új kisdiákok is
kedvet kapnak a könnyű és népszerű fafúvós hangszerek tanu-
lásához.

Művészeti iskola hírei
Madarak Karácsonya címmel országos rajz pályázaton vet-
tek részt képzőművészeti tanszakunk tanulói.
Rózsa Veronika II. helyezést, Takács Erika III. helyezést,
Ladányi Valentina Különdíjat, Kecse Fanni pedig
Művészeti Különdíjat kapott, melyet Budapesten vehettek
át a gyerekek. Felkészítő tanáruk: Laskai Tibor

December 14-én Mező-
berénybe került megren-
dezésre a „Kner” Tár-
sastánc Verseny, ahol tan-
szakunk hat párja
képviselte iskolánkat.
Séllei Balázs- Túri Fanni
III. helyezést
Kató Bence és Feke
Brigitta pedig I. he-
lyezést értek el
Felkészítő tanáruk: Perei
Ágnes

BUÉK 
DÉVAVÁNYA!

Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel

meghívja Önt és Kedves Családját 
2014. JANUÁR  11-ÉN 16 ÓRAI

KEZDETTEL megrendezésre kerülő
Ú J ÉV I  M Ű S O R Á R A

Fellépnek:
A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGUSAI, 

VOLT ÉS JELENLEGI NÖVENDÉKEK
Helyszín: a művelődési ház hangversenyterme

A belépés ingyenes, minden kedves 

érdeklődőt szeretettel várunk!

Tüdőszűrés 2014.
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 fizetni) és
háziorvosi beutaló szükséges. A vizsgálathoz szükséges iratok:
személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben ren-
delkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza
magával! Szűrési napok: kedd, szerda és péntek.
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06 66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Köza-
lapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt
GAMESZ iroda) vagy a 06 66/483-062-es telefonszámon.

Munkatársak: Dékányné Szalai Katalin, Elek Mária
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Meghívó
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk 

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1128 nevű pályázat keretében
szervezett ingyenes zenés tornára, mely péntek esténként

17 30 órakor kezdődik.

a foglalkozást tartja: kovács János testnevelő tanár
2014-ben az első foglalkozás január 10-én lesz.

a foglalkozás helyszíne:
Dévaványa Körösladányi úti tornaterem

„Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért”

„ Az élet: mozgás ” Gárdonyi Géza

Kedves Szülők, Pedagógusok, Érdeklődők!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket

„a Gyermekek evés zavaraI” című előadásra.

A TÁMOP-6. l.2-11/1.-2012-1128 kódszámú pályázat
keretében ingyenes előadást tartunk a táplálkozási
zavarokról, melyben pszichológus tájékoztatása, tanácsa ad
segítséget, iránymutatást azoknak, akik aggodalommal figye-
lik, próbálják kezelni gyermekük étkezési problémáit. Ter-
mészetesen módjuk nyílik személyes eszmecserére is a fenti
témában.

Előadó: D. Nagy Anikó klinikai szakpszichológus

Az előadás ideje: 2014. január 20. hétfő 17.15

Az előadás helye: Dámk művelődési Ház Hang-
versenyterem

„Hétszínvirág” Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért

A könyvtár hírei
OlvasólámPa Pályázat értékelése

A gyermekkönyvtár látogatói részére indult útjára az
Olvasólámpa pályázat. A „verseny” célja, hogy egy
könyvlistából – mely már több mint száz könyvet tartalmaz –
mindenki szabadon válasszon, minél többen és minél többet
olvassanak. Minden könyvhöz tartozik néhány kérdés, feladat. 
November 29-én került sor a pályázat éves értékelésére. A ju-
talom: könyv, játszóház és pizza volt. Az utolsó fordulóban 25
gyermek olvasott, ebből 15 kaphatott most könyvet: Balog lász-
ló, Béni Barbara, Béni Brigitta, Bogya Barbara, Borsos
Imre, elek zsuzsa, Fekete lilla Csenge, Horváth zsófia, kiss
Fanni, knap sarolta, kovács laura, Nagy emese, szabó
Petra, szarka zoltán, szitás Botond.
Gratulálunk! Mindenkit szeretettel várunk a folytatódó
vetélkedőn!

köNyvek a székelykeresztúrI várOsI köNyvtárNak

A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdetett a hazai
könyvtárak számára, hogy könyvadománnyal támogathassák
határon túli testvértelepülés könyvtárait. A testvérkönyvtár segítő
program keretében vállaltuk, hogy az elnyert összegből értékes
tartalmú szépirodalmat, szakirodalmat, gyermekirodalmat
vásárolunk a hazai könyvtermésből a partner igényeinek
megfelelően, és gondoskodunk az adomány célba juttatásáról.
A Ladányi Mihály Könyvtár sikerrel pályázott az alapítványnál,
80 ezer Ft értékben 41 db könyvet vásároltunk, valamint 32 db
könyvet ajándékoztunk a Székelykeresztúri Városi Könyvtárnak.
Ezúton mondunk köszönetet Liker István vállalkozó segítő
közreműködéséért, a könyvcsomagok Székelykeresztúrra szál-
lításáért!

Ovi kukk!
Szeretettel hívjuk és várjuk

január 29-én, szerdán 1530 –tól -1700-ig 
a Könyves K.  utcai óvodába 

a 2 és 3 éves kor közötti, 
leendő óvodásokat és szüleiket!

Látogassanak el hozzánk, hogy személyesen szerezzenek
tapasztalatot óvodáinkról, és megismerkedjenek az óvó

nénikkel, dajka nénikkel!
Program:

Játék anyával, apával, leendő társaikkal 
és a sok óvodai játékkal.

Erre az alkalomra kérjük, hogy váltócipőt 
hozzanak magukkal!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Luca napi 24-órás úszás
December 13-14-én került megrendezésre a IX. Luca napi 24
órás úszás Szarvason. A DSE úszói közül egy 9-fős váltóval vet-
tünk részt az eseményen. A 24-órát folyamatosan, egymást
váltva úsztuk végig.  A hosszú nap végére csapatunk 69875
métert úszott le. Egyéni teljesítmények: Ambruzs Gergő 12000
méter, Csák Bence 11875 m, Csák Gergő 4500 m, Juhász Evelin
5500 m, Kertmegi Kristóf 7600 m, Kovács Ágnes 5500 m,
Kovács Bence 5000 m, Nagy Ádám 14500 m, Papp Viktor
3400 m. 

Nagy Ádám
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Művelődési ház hírei
A DÁMK Művelődési Ház az év végéhez közeledvén olyan es-
eményeket szervezett, illetve koordinált, amelyek a lakosság gy-
ermekei és a felnőtt korosztály részére voltak láthatóak,
elérhetőek.

December 6. Mikulásváró ünnepség
Többek között óvodáskorúak és kisiskolások láthatták a szegedi
Miniszínház előadásában a Kele, Kótya, Mikulás című darabot,
amely interaktivitásának köszönhetően a gyerekek is részesei
voltak az eseményeknek. A kézműves foglalkozáson résztvevők,
olyan karácsonyi díszeket készíthettek amelyekkel díszíthették
az otthoni fenyőfájukat. Az arcfestés és a játékos vetélkedő is
hozzájárult a délutáni jó hangulathoz.

December 11. A DÁMK színháztermében megrendezésre
került az …angyalok című mazsorett bemutató, melyet az
óvodáskorúak tekintettek meg. A mazsorett csoport tagjai között
szép számmal dévaványai gyerekekkel is találkozhattak a nézők.

December 15. –Ezüst Vasárnap, December 22. - Arany
vasárnap. Ezen a két délelőttön olyan helyi kézműveseknek, il-
letve alkotóknak biztosítottunk helyet és teret, akik termékeiket
bemutathatták és árusíthatták (festmények, mézeskalács, égetett
cukor, hímzés, gyöngy ékszerek, gyertyák, karácsonyi dekorá-
ciók stb.). Bízunk benne, hogy a 2014-es évben is hasonló érdek-
lődése és fogadtatása lesz ennek az új kezdeményezésnek.

December 23-án szünidei filmvetítés, vetélkedő és rajzverseny
várta a dévaványai gyermekeket. Az időskorúaknak pedig a Re-
formátus Gondozási Központ munkatársai szerveztek ünnepi
műsort, mely alatt karácsonyi ajándékként meleg teát és házi
készítésű süteményt fogyaszthattak.
A 2013-as évben igyekeztünk minden korosztály számára
szórakozási illetve közösségépítő programokat biztosítani.
Bízunk benne, hogy a 2014-es évben is ellátogatnak a kedves
lakosok az intézményünkbe. 

Ezúton kívánunk sikerekben, egészségben gazdag 
Boldog Új esztendőt! DÁMK Művelődési Ház

munkatársai.

Karácsonyi ajándékot kapott a város
Valóban karácsonyi meglepetésként érhette a város
lakosságát, hogy 2013. december 20-án átadták a
városközpontot átszelő közút északi oldalán felújított
kerékpárutat, és a központban lévő üzletek előtt – a
Vadrózsa Cukrászda és a Kékteve között - a 27 db
parkolóhelyet. A fejlesztés menetét folyamatosan figyelem-
mel kísérhettük, hiszen a szemünk előtt zajlottak a munkála-
tok. Megérte türelmesnek lenni: külön sávba került a járda,
a kerékpárút, gépkocsival is könnyebb lesz ezután parkolna.
A kerékpártárolók, a virágládák pedig kulturáltabbá tették
a város legforgalmasabb, központi területét. A felújítást
végző gyulai vállalkozó a munka kivitelezése során dé-
vaványai embereket alkalmazott, ami a ványai önkor-
mányzatnak is fontos, támogatandó feladata. A hivatalos
átadási ünnepséget megtisztelte Farkas Zoltán, a Békés
Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke, avató
beszédet mondott Dankó Béla országgyűlési képviselő, aki
gratulált a folyamatosan fejlődő város polgárainak, önkor-
mányzatának, képviselő-testületének és a mindenkori pol-
gármestereknek a hosszú évek alatt elért fejlődéshez.

MM
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Mézeskalács fesztivál 
és Luca napi 

vigasságok a múzeumban!
A Dévaványai Múzeumbarátok Köre és

DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjtemény szervezésében 2013. decem-
berében került megrendezésre a

mézeskalács fesztivál, a múzeum kézműves műhelyében.
Nagyon nagy volt az érdeklődés, hamar be is telt a naptár az osz-
tályokkal, csoportokkal. A gyerekek munkáját minden nap egy
profi konyhatündér segítette. Minden foglalkozás elején rövid
beszélgetésre került sor a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatosan.
A gyerekek rendkívül érdeklődőek, ugyanakkor tájékozottak
ebben a témában. Izgatottan várták, hogy mikor kezdhetnek bele
az alkotásba (tésztagyúrás, nyújtás, szaggatás és a díszítés folya-
mataiba). Amint kisült az első tepsi mézes, az illata körbelengte
a műhelyt, és senki nem tudott ellenállni a gyönyörű és finom
mézeseknek. A már kihűlt mézeseket, minden túlzás nélkül
gyönyörűen díszítették a gyerekek és ez a mondatom igaz a hét
összes csoportjára. Az érdeklődők megtekinthették az elkészült
alkotásokat pénteken, a záró napon egy kis kiállítás keretein
belül. Ezen a napon délután került sor a mézeskalács fesztivál
zárására. Mivel éppen Luca napjára esett (december 13.), ezért
kézenfekvő volt, hogy Luca napi szokásokat fogunk
feleleveníteni, eljátszani. A játékok közt volt:
boszorkányöltöztetés időre, célba dobás hétmérföldes csizmába
fokhagymával, kotyolás, Luca napi jóslások, seprűtánc,
mézeskalács karikaevő verseny és még sorolhatnám. A gyerekek

nagyon jól érezték magukat. A feladatok és vetélkedők elvégzése
után kiosztottuk a díjakat és okleveleket. Míg mi játszottunk,
vetélkedtünk, addig a szorgos kezek a másik teremben
megterítettek és meleg teával, üdítővel, rágcsálnivalóval várták
a gyerekeket. A délután nagyon jól sikerült. Köszönjük a gye-
rekeknek a részvételt, mert nélkülük nem lett volna ilyen szuper
hangulatú a hét és a Luca napi zárónap.

A mézeskalács fesztivált nagyon sokan támogatták, amit
szívből köszönünk meg valamennyiüknek

A héten segítő konyhatündérek: Sebestyén Katalin, Földesiné
Evelin, akinek külön köszönjük a gyönyörű mézes koszorút,
amit itt a helyszínen készített el nekünk, Diósné Sántha Mária,
Elek Lajosné Emike néni, Szilágyi Józsefné Marika néni,
Várkonyi Lászlóné Magdika néni.

A mézes nem sülhetett volna ki méz nélkül. Nagyon köszön-
jük a felajánlásokat: Farkas Antalnak, Kovács Jánosnak,
Valánszki Miklós Róbertnek, és Zsíros Istvánnak.

A lisztet Bartha Sándortól kaptuk, köszönjük szépen! Szűcs
Tibor, Busa Károlyné, Lengyel Lajosné tojással járult hozzá a
hét sikeréhez. 

A pénteki vendéglátás nem jöhetett volna létre a Nagy és Társai
Bt. és Zsadányi Erzsike néni finom pogácsájai nélkül. Nem utolsó
sorban, a múzeum dolgozói által készített mézeskalácsok is asz-
talra kerültek. Köszönjük: Murányi Magdolna Intézményegység
vezetőnek,  Kis Anikónak, Lengyel Lajosné Terikének, Baloghné
Marcsinak és Gyányi Juliannának az egész heti rengeteg segít-
séget!

Köszönjük Tóbiás Gábornénak, a Dévaványai Múzeumbará-
tok Köre elnökének a segítségét is.

Sándor Tünde

Nyugdíjas óvodai dolgozók karácsonya! 
2013. december 12. 

Minden meghívott vendég számára nagy öröm a fiatal aktív dol-
gozókkal való találkozás, az együtt ünneplés. Nagyon hálásak
vagyunk Diósné Ambrus Erzsikének, aki az óvodai elfoglaltsá-
gai mellett megtiszteli a karácsonyi rendezvénnyel, és az azt
követő vendéglátással meghívott vendégeit. Az ünnepséget a
Hajós utcai óvodában rendezték meg. Ismertette a sokrétű
munkásságot, az év folyamán történteket. Ebben az évben újí-
tották fel és korszerűsítették az óvodát. A régi három csoport
megszűnt, ezután két foglalkozó terem lesz - ez elszomorító,
hiszen ebben az óvodában mindig zsúfolásig megtelt a három
terem. Közel húsz éve, amikor a Kossuth utcai óvodát korsze-
rűsítették, már akkor mondta Orbán József főorvos úr, hogy
minek bővíteni az óvodát, amikor ilyen kevés gyermeket vállal-
nak a szülők. Reménykedjünk abban, hogy a fiatalság
egészségesebb szellemben nevelkedik, a jövőnk, az életünk
értelme a gyermek. Az egészséges gyermek mosolya, első lépése
jelenti az élet értelmét, szépségét. Én a II. világháború alatt két
gyermeket szültem majd 1948-ban a harmadikat. Azokban a
nehéz időkben, mikor a Rákosi korszak mindenünket elvette,
családi pótlékot sem adtak a tsz dolgozóknak (férjem tsz-tag
volt). Felneveltük gyermekeinket, tanultak szorgalmasan. (Nyári
szünetben, a téglagyárban csillét tolt a fiam) Egyetlen napig sem
voltak munkanélküliek, úgyszintén a hat unokám sem. Mind dol-
gozik az országon belül becsületesen. Azt kívánom, hogy legyen
munkája ezután is az óvónőknek, mert aki ezt a pályát választja,
megismeri az önzetlen gyermeki szeretetet. Ez az élet az óvodai
élet, ahol nap, mint nap elfelejtjük minden gondunkat, amikor a
gyermek szemébe nézünk, és ránk mosolyog. Bizonyosan így
gondolja, ezt vallja a legfiatalabb óvónő is, aki lefényképeztette
magát a 93 éves legidősebb óvónővel az ünnepség után. Azt
kívánom, legyen sok óvodás gyermek, ne kelljen szűkíteni az
óvodákat! A jövőnk legyen bíztató, gazdag! Az óvodai dolgo-
zóknak fiatal és aktív dolgozó óvónő kartársaimnak jó
egészséget, boldog új évet kívánok! Diósné Ambrus Erzsike

vezető óvónőnek, azt kívánom, továbbra is ilyen szenvedélyesen
végezze a munkáját és vezesse munkatársait!

„Szeresd a gyermeket! Még néki szárnya van,
A csillagok közé ő még el-elsuhan,
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját:
Hiába könyveid, hiába lángeszed,
Az Isten titkait ki nem kémlelheted,
Csak gyermeklelken át.” /Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket/

Papp Zsigmondné

Karácsonyi ünnepség a civilházban! 
2013 dec.-14-én karácsonyi ünnepséget tartott aTÉDE. Az ün-

nepség Ady Endre versével, A golgota énekével kezdődött. A
teremben síri csend lett. A vers elmondása után egy perces felál-
lással emlékeztünk ez évben elhunyt tagtársainkra.  Egy pár perc
elteltével KOZMA BÁLINTNÉ, a TÉDE elnöke köszöntötte a
vendégeket. Többek között városunk polgármesterét,
VALÁNSZKI MIKLÓS RÓBERTET és kedves családját.
KISS KÁROLY FÖLDI IMRE és DÉKÁNY JÓZSEF
képviselő urakat és családjukat. A zenészek sem maradtak ki,
KÁDÁR FERENC, TÓTH ISTVÁN is nagy tapsot kaptak.
Végül a tagokat és a kültagokat is köszöntötte az elnök. A kis
ünnepség után feltálaltuk a finom csülök pörköltet savanyúság-
gal. Ezt követte a foszlós mazsolás kalács, ami az ünnepi asztal
dísze volt. Majd megszólalt a zene. A vendégek együtt énekeltek
a zenészekkel. Három óra körül kezdődött a tombolahúzás, amit
nagyon vártak az emberek. Négy óra fele kissé fáradtan, de
mosolyogva, szedelőzködtek és elindultak haza otthonukba a
vendégek. Ezután is legfőbb célomnak tartom, hogy ezeknek
az embereknek szebbé és boldogabbá tegyem napjaikat.

Végül Szilágyi Domonkos vers idézetével köszöntöm Dé-
vaványa lakosait.

„Ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony"

Szeretettel: KOZMA BÁLINTNÉ, a TÉDE elnöke
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Hagyományőrző Nők Egyesülete
A III. Kádár Ferenc Népdaléneklési és Néptáncverseny

2011-ben Egyesületünk profilt váltott. Olyan kulturális ren-
dezvény létrehozásába kezdtünk, mely helyi értékeinkre
alapozódik, amiben nemcsak őrizzük és ápoljuk elődeink
értékeit, hanem életre keltjük azokat, a program évenkénti
megrendezésével pedig új hagyományt teremtünk. Különös te-
kintettel voltunk neves elődeinkre, Kádár Ferenc és Nácsa János,
a népművészet mestereinek munkásságára, dr. Bereczki Imrére,
aki összegyűjtötte és ránk hagyta a helyi kulturális értékeket.

Ötletünkhöz a Kádár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
Népzenei Tanszakának vezetője Erdei Attila, a művelődési ház
vezetője Erdeiné Mucsi Márta adták a szakmai keretet, a szak-
mai tudást.  A szakmai színvonalat ők biztosították.
Egyesületünk, és azok a civil szervezetek, vállalkozók, lakos
társak, akik csatlakoztak felhívásunkhoz, biztosították a szük-
séges anyagi forrást.

Így született meg az I. Kádár Ferenc Népdaléneklési verseny,
ami már ekkor túlnőtte a tervezett kistérségi szintet. 2011. dec.
3-án 120 versenyző énekelte a szebbnél szebb népdalokat. 6
éves volt a legfiatalabb és 85 éves a legidősebb fellépő.

2012-ben már a tapasztalatokat felhasználva terveztük és szer-
veztük a rendezvényt, amihez már a képviselő-testülettől is
kértünk és kaptunk támogatást. A töretlen civil összefogás, a ki-
tartásunk és lelkesedésünk, a színvonalas szakmai irányítás
eredményeképp 2012. dec. 2-án a II. Kádár Ferenc Nép-
daléneklési Versenyen, a már regionális szintű rendezvényen 40
műsorszámban 150 versenyző énekelt, köztük egy erdélyi,
Szamosújvári csoport is. 

Az első két év sikere előrevetítette, hogy a rendezvény még
jobban ki fog szélesedni. 2013-ban megalakult a Dévaványai
FOLKMŰHELY Egyesület Erdei Attila vezetésével és ettől
kezdve a szakmai feladatokat a Folkműhely Egyesület látta el,
a vendéglátó, kiszolgáló egyéb szervezési feladatokat a Hagyo-
mányőrző Nők Egyesülete fogta össze. A program kibővült.
2013. dec. 8-án került sor a III. Kádár Ferenc Népdaléneklési
és Néptáncversenyre. A rendezvényre az ország több részéről,
31 településről 350 versenyző érkezett. Egész héten
készültünk, hogy a szíves vendéglátás ne maradjon el az előző
két év jó színvonalától.  A civil összefogás most sem maradt el.
Ki pogá-csával, ki szendvicsnek valóval, teával, tejjel, tojással
vagy más adománnyal járult hozzá a nap sikeréhez.

A zsűri feladatait országosan elismert szaktekintélyek látták
el. A dicsérő szavakat is ők mondták, amellyel a rendezvényt
méltatták. A 350 versenyzőt természetesen szülők és
felkészítőik kísérték. Besötétedett mire elcsendesedett a
művelődési ház környéke. Vitték az itt szerzett élményeket, a
jó szervezés, a szíves vendéglátás, a színvonalas szakmai munka
hírét szerte az országba. És vitték a város jó hírét is, mert ez a
kiemelkedő városi rendezvény itt valósult meg, és itt érte meg
3. évét Dévaványán! 

Jövőkép?  A népdal és néptánc mellett a népzenészek is ko-
pogtatnak. Több napos népzenei fesztivál? Országos találkozó?
Ki tudja? Van egy kitaposott út, adott egy lelkes és kitartó
csapat, vannak szakmai elhivatottsággal bíró szakemberek,
létezik egy már kipróbált együttműködés és vannak lelkes tá-
mogatók. Ez már jó alap a folytatáshoz.

És azon lehet gondolkodni, vajon milyen és mennyi pozitív
hozadéka lesz még ennek, ami itt 2011-ben elkezdődött? 

Varga Istvánné Hagyományőrző Nők Egyesülete elnöke

December 8-án került Dévaványán megren-
dezésre a  III. Kádár Ferenc Országos
Népzene és Néptáncverseny. Az idén Békés
megyéből, Csongrád megyéből,  Jász –

Nagykun Szolnok megyéből, és Bács Kiskun megyéből
érkezett 180 énekes és 170 táncos.
Ez a rendkívül magas részvételi szám – rendezvényünk szín-
vonalas lebonyolítása mellett -  annak is köszönhető, hogy a
zsűrizési feladatra olyan elismert szakembereket sikerült ren-
dezvényünk mellé állítani, melyre országos szinten felfigyeltek.
Úgy mint:
Budai Ilona Magyar Örökség díjas népdalénekes, az Óbu-
dai Népzenei Iskola tanára, a Népzeneoktatásért Alapítvány
és a Borvízforrás Kulturális Alapítvány  elnöke,
Juhász Erika népdalénekes,  a Nyíregyházi Főiskola Ének
Tanszékének adjunktusa,  a KÓTA tagja, 
Furik Rita néptánc pedagógus - koreográfus, rendező,
jelmeztervező, 
Papp Endréné néptánc pedagógus.
Rendezvényünk szakmai szervezését a Dévaványai Folk-
műhely Egyesület végezte, a kiszolgáló rész koordinálását
pedig a Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete. Ren-
dezvényünk költségét önkormányzati támogatásból, kiemelt
szponzori támogatásokból, civil szervezetek felajánlásából,
önkéntes munkákból fedezte egyesületünk.
A rendezvényt megnyitotta: Valánszki Miklós Róbert – Dé-
vaványa polgármestere és Erdei Attila, a Folkműhely
Egyesület elnöke.
A zsűri a kiemelkedő produkciókat arany, ezüst és bronz
fokozatokkal értékelte, valamint több különdíjjal ismerte el a
szebbnél szebb énekeket és táncos koreográfiákat.
A rendezvény végén kapott visszajelzések alapján elmond-
hatjuk, Békés  megyében advent második vasárnapján egy
kiemelt színvonalú rendezvényen vehettek részt az ország több
megyéjéből érkező és itthoni vendégek egyaránt.

Dévaványai szólisták és csoportok eredményei
Szóló ének:
I korcsoportban:  Kecse Sára és Ignácz Dóra megosztott ezüst
díjazásban részesültek.
III. korcsoportban Erdei Virág Ezüst díjat kapott.
Énekegyüttesek kategóriában:
A Bokréta Énekegyüttes Bronz fokozatot kapott.
A Boróka Énekegyüttes pedig ezüst díjazásban részesült.
Néptánc csoportos kategóriában:
Gyermekeknél: A Göncöl néptánc csoport ezüst díjat kapott
Ifjúsági csoportoknál: A Gyöngyök néptánc csoport bronz
fokozatot ért el.

TÁMOGATÓK: HELVÉCIA PROTEIN TRADE KFT, AGRODÉVA
KFT,  CRAZY  DEKOR, COOP, IZABELL BT, GYULAI  KULTURÁLIS
ÉS   RENDEZVÉNYSZERVEZŐ  NONPROFIT KFT. , EKUNA, TELE-
POLC, NAGY ÉS TÁRSAI BT., WORK-POWER KFT. GUBOLYKA BT.-
FLORA BAKOS, TÉDE, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE,
DÉVAVÁNYAI  MÚZEUMBARÁTOK KÖRE, VOX HUMANA KÓRUS
EGYESÜLET, NOVÁK IMRE, FÖLDI IMRE, KISS KÁROLY, NAGY
FERENC, LASKAI TIBOR, FEKE ZOLTÁN,  NAGY GÁBOR,  SZŰCS
TIBOR, SZILÁGYI  ENDRE,  PAP  TIBOR, FÖLDVÁRI ISTVÁN,
TÓBIÁS GÁBOR, KOVÁCS EDIT, KÜRTI  IGNÁCNÉ, CSATÁRI
TERÉZ, KÁDÁR CSABA

SZERETETTEL ÉS NAGY TISZTELETTEL KÖSZÖNJÜK!
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Akasztóhalmi – Kéthalmi – Vágási temető 

Akasztóhalmi (1783.) - Kéthalmi (1842.) – Vágási (1785.)
temető – a köztudatban ez az elnevezés járta, még most is
használjuk ezt a megnevezést. Vágásszél a település déli részén
található. (Kéthalmi temető és kereszt elnevezés valószínűsége,
hogy a Vágás és a kéthalmi határ összeér.)
1830-ban a község délkeleti részén vagy déli részén (?) újabb
temetőket nyitottak meg, amelyeket a község adományozott a
katolikus és református egyháznak. Ezeket a temetőket 1950-
ben (?) lezárták, mindkét temető az egyházak a kezében van. A
Vágási temető református részében ma is találhatók még sírok,
melyeken jól olvashatók az elhaltak adatai, halálozásuk éve. 
(Pl.: Lénárt-kripta,1882., 1930., 1944., 1950., 1951., 1956.) A
temető katolikus részében is fellelhető még néhány, még mindig
gondozott sír, sírkövek jól olvasható adatokkal. A bevezető úttal
szemben egy gyönyörűséges kereszt – feszület -, amelyet 1894-
ben állítottak, hirdeti Isten dicsőségét, ez a Fábián-féle kereszt.

Fábián-féle kereszt 

Az 1861. február 21-én született alapítványi okirat, dokumen-
tum, mely Fleschar József plebános /1849. okt.-1867. aug./  ide-
jén keletkezett, képet ad a Fábián-keresztről.

„Relatív
Istenben boldogult édes atyánk Fábián Mihály 1855. júni. 27-én
készített, s ugyan ezen év július 24-én kijavított végrendeletében
az úgy nevezett Akasztóhalmi temetőben levő kereszt fenn-
tartására alapítványul 100 pft azaz egy száz pengő forintot
hagyományozott ugyan, mellyet mi mint örökösei áldott emléke
iránti tiszteletből is lefizetni bár magunk megerőltetésével köte-
lességünknek tartottuk, azonban miután tisztelendő plebános
urunk aki terhelő körülményeinket igen jól ösmeri Kegyelmes
Érsekünk Ő Exellentiájánál kieszközölte hogy a boldogult jó
atyánk szent szándékának is elég tétetett mi rajtunk is könnyeb-
bítve lett. 100 pforint helyett csak 63 ftpp vagy is oszt. ért: 63
forintot s ennek 5 évi kamatját ide számítva a nevezett szent célra
összesen 82 f. o. é. azaz nyolcvankét forintot osztrák értékben
adtunk által. Ezen felvilágosító körülményről, minden félreértés
elhárítása tekintetéből saját s' érdekben testvéreim nevében ezen-
nel nevem aláírásával bizonyságot teszek.. Kelt Dévaványa Febr.
21-én 1861.

Fábián Mihály mk.
Előttünk
Szőllősi József mk.

m. bíró

Hímer István mk. Esküdt

Dékány László mk. Esküdt”

„Nyugtatvány”
Andrássy Ferenc alapítványi pénztáros 1861.(?) március 4-én írt
nyugtatványa rögzíti, hogy „biztos kezelés végett az alapítványi
hivatalnak átadatott 145 o/é fról, amely összeg tartalmaz 63 o/é
fut a dévaványai templomban Fábián Mihályért mondott szent-
misére, és az Akasztóhalmi temetőben kereszt fentartására 82
efusok”.

A Fábián-féle kereszt további sorsa

Az 1861. február 27-én született hagyományozó irat szerint a
Fábián-féle kereszt 1855-ben alapíttatott, az örökösök vállalták
továbbra is az alapítványi összeget a kereszt fenntartására, gon-
dozására. Hosszú idő alatt a kereszt a gondviselés ellenére is
meggyengült, a vihar ketté törte.
Erről számol be az Egyházmegyei Hivatalnak Moldoványi
Gyula dévaványai lelkész. Új kereszt felállítására van szükség,
így ír az Egyházmegyei Hivatalhoz:

„Még mielőtt a dévaványai temetőben néhai Fábián Mihály által
emelt és a vihar által kettétört kereszt helyébe emelendő új kő-
kereszt múlt hó 27-ről bemutatott költségvetést a főtisztelendő
egyházmegyei hivatalhoz beterjesztettem volna több nembeli
kőfaragó cégnél tudakozódtam az árak iránt, egyetlen egytől sem
kaptam oly olcsó ajánlatot, mint Nagy József tiboldaróczi műkő-
faragótól, ki még a többi mind 250-210, 180 forintot kívánt a
kőkereszt befestése nélkül, ő az általam előírt kívánalmak tel-
jesítése mellett csak 150 frt kér, s miután Daróczon alkalmam
volt személyesen meggyőződni az illető mester szakképzettsége
s megbízhatóságáról, ennél fogva az ő költségvetését mint leg-
előnyösebbet terjeszteni be egyházhatósági jóváhagyás végett.
Miután pedig folyó hó 3-án 593. sz. alatt kelt s tisztelettel vett
átiratban érseki Helynök Úr Ő méltósága utasítani méltóztatott,
hogy valamely budapesti czégtől is kérjek költségvetést, ennél-
fogva van szerencsém Gerenday Úr és Fia czég ma vett költ-
ségvetését tiszteletteljesen ide zárva megküldeni, melyből
kitűnik még ez a czég szürke kőből előírt feltételek mellett előál-
lítandó keresztet 600 frtért hajlandó elkészíteni, addig Nagy
József daróczi műfaragó minden költségével együtt 150 frtért
szállítva saját személyes felügyelete mellett állítja fel az itteni
temetőben.
Miért legszemélyesebb tisztelettel kérem a költségvetést minden
levonás nélkül jóváhagyni...
Déva Ványán 1894. február 10-én

alázatos szolgája
Moldoványi Gyula dévaványai lelkész”

Gerenday úr 1894. február 9-én válaszolt a plebánosnak az
érdeklődő levelére:
„...értesítem, hogy egy olyan nagy uti kereszt, melynek magas-
sága 2 ½ öl – a többi része pedig ahoz arányosítva, kemény
szürkés Sóskúti terméskőből elkészítve, olaj festékkel díszítve,
a feszület 1 mét. a kőből domborúra – művészileg- kidolgozva
s leírás szerint elkészítve, elpakolva és a helyi vaspályához
kiszállítva 600 ftba jön.
Szíves rendeletét szokásos tetszés szerinti előleggel elvárva
maradtunk tisztelettel

Gerenday és fia.”

A daróczi mester 1894. április 16-án elkészült a temetői feszület-
tel – kőkereszttel, munkájáért a fizettséget tanúk előtt:
„Katona Imre egyházgondnok, Baumgartner Ignác egyházi jegy-
ző” (tanító) és „Kuei József mint tanú”  felvette.
A bélyeggel ellátott nyugtát a plebános elküldte az Egyházme-
gyei Hivatalhoz.
1894. április 17-én írott levelében a lelkész kérelemmel járul a
Kéthalmi temetőben felállított díszes új kőkereszt ünnepélyes
felszentelésére. A levél érdekessége, hogy Akasztóhalmi helyett
Kéthalmi temető elnevezést használ. Már 1888-ban és 1890-ben
keletkezett ügyiratokban is ez a név használatos.
A mester jó munkát végzett, a gyönyörű kereszt még ma is áll
eredeti helyén, sajnos elhanyagolt állapotban, rajta az évszám:
1894 jól olvasható. A feszület alatti szöveg csak sajátos eljárással
lenne olvasható. Megérdemelné ez a míves munka a restaurálást.

/Részlet TÓTHNÉ SERES ETELKA: Temetők és keresztek
Dévaványán c. dolgozatából.
Dévaványa, 2012./
Anyagot gyűjtötte: Törőcsik Mária és Tóthné Seres Etelka;
Kópiákat készítette: Gyuricza Máté; Szerkesztette: Tóth Veronika
Köszönetet mondunk Dévaványa Város Önkormányzat nyugal-
mazott polgármesterének, Pap Tibornak és jegyzőjének, Balogh
Csillának a kutatómunka támogatásáért.
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Lakossági segítség kérése
Tisztelt dévaványai lakosok!  Már több alkalommal tettek tanúbi-
zonyságot nagylelkű segítségadásukról.  Az utóbbi időkben az
összefogás egyre nagyobb jelentőséggel bír, aminek a városon belül
is egyre több résztvevője van. Bogya Istvánné családgondozó ilyen
önkéntes segítségnyújtásra kérem fel a lakosságot.  A munkám során
megismertem egy olyan fiatalt, akinek szüksége lenne az Önök fel-
ajánlásaira, mert egyedül nem boldogul. A szegénységét és rá-
szorultságát nagyon nagy szégyenként éli meg, ezért a nevét nem
kívánja itt közzé tenni, de aki segítséget ad számára, annak megad-
hatom, erre felhatalmazásom van. A fiatal lány 4 éves kora óta in-
tézeti nevelésben élt, felnőtt korában az otthonteremtési
támogatásnak köszönhetően egy régi parasztházat tudott vásárolni.
A ház falazata elkezdett felvizesedni, amit maga megpróbált ren-
dezni, sikertelenül. Sajnos a semmiféle családi háttérrel nem ren-
delkező fiatal egyedül, csekély jövedelméből a felújítás költségeit
fedezni nem tudja.  Amennyiben segíteni szeretné a fiatal lakásának
felújítását, akár természetben, akár pénzbeli támogatásra is van
lehetőség. 
Természetbeni segítségként az alábbiakra lenne szüksége: 

- kisméretű tégla vagy blokktégla,
- kemény faéknek való fa,     
- homok, 
- cement,
- oltott mész,
- 4,5-es szigetelőpapír,  
- bontott kiscserép, bontott mozaik,
- 65-ös szeg.

Pénzbeli támogatás a felújítási munkabérhez való hozzájárulásra
lenne szükséges, amennyiben ehhez kíván hozzájárulni a következő
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél elkülönített számlára,
kérjük a befizetéseket: 54000038-15179713 
A támogatásokról, a felújítás menetéről minden hónapban híradással
fogunk tájékoztatást adni. 
Amennyiben további információra lenne szüksége a támogatással
kapcsolatban, a Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálatban személye-
sen vagy a 06-66-483-010-es telefonon Bogya Istvánnétól kaphat.
Támogatásukban bízva várjuk felajánlásaikat. Köszönettel a segít-
ségért! Bogya Istvánné

„Gazdálkodj okosan”
CSOPORTOS TANÁCSADÁS A HÁZTARTÁSOK

NEHÉZ HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA

Csoportvezető: Bogya Istvánné 
A csoportos találkozások száma 8 alkalom.
Témákból: 
1. Adósságrendezési tanácsadásról 
(háztartási napló, idő – pénz – energiagazdálkodásról)
2. Háztartási ismeretek:
okos ötletek a konyhában, hasznos fortélyok a ruhatárban,
házi praktikák.
3. Házi kiskertről :
Mit, mikor, hogyan veteményezzünk és dolgozzunk fel?
4. Házi kisállattartásról:
Milyen haszonállatokat, hogyan gondozzunk és neveljünk?
5. Banki hitelekről:
Hogyan válasszunk bankot, hitelt, lakás hitelekről, bankkár-
tyákról, takarékszövetkezeti lehetőségekről.

Jelentkezni folyamatosan a Családsegítő Szolgálatban
személyesen, vagy telefonon a 06-66 / 483-010-es telefon-
számon. A csoportok előzetes bejelentkezést követően 10-
14 fővel  indulnak. A munkában lévő érdeklődők számára

külön csoportot alakítok.

Felhívás
MAGYAR EPILEPSZIÁVAL ÉLŐK ALAPÍTVÁNYA

Helyi csoport létrehozásához keressük olyan személyek je-
lentkezését, akik szeretnének egy nagy érdekképviselethez
tartozni, ahol megfelelő információkkal és rendezvényeken
való részvétellel segítik az epilepsziás betegségben élőket.
Jelentkezni személyesen  Bogya Istvánnál a következő tele-
fonon 06-70-416-83-81 vagy a Dévaványai Családsegítő
Szolgálat 06-66-483-010 Bogya Istvánné családgondozónál. 

MEGOLDÁS MUNKÁLTATÓKNAK  és

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ

MUNKAVÁLLALÓKNAK!
MEGTALÁLJA ÖNNEK A MEGFELELŐ MUNKAHE-

LYET, MUNKAERŐT A BÉTEL ALAPÍTVÁNY!

JELENTKEZNI A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATBAN

BOGYA ISTVÁNNÉNÁL!

Felhívás
ADÓSSÁGRENDEZÉSI TÁMOGATÁSRÓL 

A dévaványai Családsegítő Szolgálatban  2008 óta működő
ADÓSSÁGRENDEZÉSI TANÁCSADÁST lehet igénybe
venni, ami kiterjed a villamos energia, víz, gáz, szemét-
szállításban hátralékkal rendelkezők megsegítésére.     
KÉREM a lakosságot, hogy EZT A SZOLGÁLTATÁST
KELLŐ IDŐBEN VEGYÉK IGÉNYBE és NE A
KIKAPCSOLÁSI ÉRTESÍTŐ KÉZHEZVÉTELEKOR
FORDULJANAK SEGÍTSÉGÉRT, mert akkor azt már
nem lehet elkerülni. 
Az adósságrendezési támogatással kapcsolatosan a szolgálat-
nál időpont egyeztetés után lehet tájékoztatást kapni. A hát-
ralékok rendezéséhez megfelelő keretek között vissza nem
térítendő támogatásban  részesülhet a kérelmező, amennyi-
ben a feltételeknek megfelel. 
A BANKI  HITELEKKEL / HÁTRALÉKAIVAL /
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁST   IS  KÉRHET.
További információkért állok rendelkezésükre a családsegítő
szolgálatban vagy a 06-66-483-010-es telefonszámon.

Bogya Istvánné 

adósságrendezési tanácsadó

Boldog, eredményekben gazdag új évet

kíván Dévaványa lakosainak 

a Dévaványa

Felemelkedéséért 

Közalapítvány 

kuratóriuma és

munkatársai
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Rendőrségi hírek

Nyomozások elrendelése területünkön:
Nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki

2013.12.02-án 05.37 órai észleléssel a Dévaványai MÁV ál-
lomás épületébe behatolt, majd onnan készpénzt tulajdonított
el.  

Nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki
2013.12.15-én 20:00 óra és 2013.12.16-án 07:45 óra közötti
időben bement egy dévaványai lakos ingatlanán található
melléképületébe, és onnan tulajdonította el a sértett kerékpár-
ját. 

Egy szintén dévaványai lakos feljelentése alapján nyo-
mozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki 2013.12.20-
án 11:00 óra és 12:30 óra közötti időben a helyi általános
iskola udvaráról egy lezárt állapotú, Schwinn Csepel típusú
kerékpárt eltulajdonított.  

Rendőri jelentés alapján nyomozást rendeltünk el egy dé-
vaványai lakos ellen, aki a Rendőrőrs illetékességi területén
feltehetőleg kábítószert fogyasztott. Az ügyben a
vizeletvételek, házkutatások végrehajtásra kerültek, az ügy-
ben szakértő bevonásával folytatjuk a büntetőeljárást. 

a reNdőrőrs az alábbiakra

Hívja Fel a lakosság Figyelmét:
• Továbbra is várjuk a lakosság jelzéseit idegen, gyanús
személyek, gépjárművek megjelenésekor a területünkön. Az
elmúlt hónapokban több esetben vontunk ellenőrzés alá ide-
gen, gyanús személyeket Dévaványa területén a lakosság
jelzései alapján.  
• Felhívjuk, főleg az időskorúak figyelmét arra, hogy idegen,
gyanús személyeket Ne engedjenek be a házukba, laká-
sukba, ilyen személyek megjelenése esetén azonnal értesít-
sék a rendőrséget a 107-es vagy a +36-30/633-7220-as
telefonszámokon. 
• A közlekedéssel kapcsolatban felhívjuk a kerékpárral köz-
lekedők figyelmét, hogy a már megépült kerékpárutakat
használják, NE pedig a gyalogjárdát, valamint éjszaka és kor-
látozott látási viszonyok között a jogszabályoknak
megfelelően használják a kerékpárok világítóberendezéseit,
lakott területen kívül pedig viseljenek láthatósági mellényt.
A gépjárművekkel közlekedők az újonnan kiépített
parkolóknál szabályosan álljanak meg, parkoljanak, Ne pedig
a forgalommal szemben, szabálytalanul. Mindezen szabályok
betartását folyamatosan ellenőrizni fogjuk, szabálysértés ész-
lelése esetén szankciókat fogunk alkalmazni. 

Tisztelettel: Szlovák Zsolt r. fhdgy. őrsparancsnok

Diéta az ünnepek után
A karácsony a szeretet és a végeláthatatlan zabálás ünnepe is
– fogásról fogásra, desszertről desszertre. Ha az új évben sze-
retnénk a lehető legjobb formába lendülni, akkor ez a diéta
sokat segíthet!
Az ünnepi időszakban annyira rákaptunk a finomságokra,
hogy szinte hozzászoktatjuk a szervezetünket a kalória és
cukor dús ételekhez. Ezt a függőséget jobb csírájában letörni
- ebben segít háromnapos programunk.
Fehérjével indítsd a napot!
A túlzott mennyiségű étel és a sok édesség kitágítják a gyom-
rot és a szervezet automatikusan igényli a szénhidrátot. Sokat
segíthetsz magadnak, ha az ünnepek utáni első diétás napot
fehérjével indítod és szaloncukor helyett friss gyümölcsöt
vagy zöldséget rágcsálsz.  Egy felmérés szerint azok, akik to-
jást reggeliznek, 300 kalóriával kevesebbet fogyasztanak a
nap folyamán, és jóval gyorsabban fogynak, mint azok akik
csak szénhidrátot ettek.
Nassolj ésszel!
Tudjuk, hogy nehéz, de ideje megint elfelejteni a bejglit, a sza-
loncukrot és az édességeket. A cukros, lisztes finomságok
helyett rágcsálj magvakat, hiszen ezek hamar eltelítenek és
még az anyagcserét is gyorsítják. Napi egy marék uzsonnára
vagy esti nassoláshoz tökéletes.
Ne bánkódj!
A sok cukor –bármilyen meglepő is – nagyon megterheli a szer-
vezetet és a hormonrendszert is, fáradttá és lehangolttá tesz.
Vicces, de ahogy elkezdjük megvonni a nagy mennyiségű
cukrot a szervezetünktől, jelentkeznek a függőség tünetei, szó-
val semmi ok az aggodalomra, pár nap és könnyebb lesz!
Ha érzed, hogy nagyon megvisel a cukor hiánya, fogyassz el
legalább 3 adag citrusfélét, ugyanis a C-vitamin csökkenti az
édesség iránti vágyat, plusz serkenti az anyagcserét.
Az étkezés, a mozgás és a lazítás összehangolásával jó ered-
ményt érhetünk el rövid idő alatt is. A gyors fogyáshoz minden

nap legalább fél óra mozgás, illetve valamilyen stressz oldó
gyakorlat végzése szükséges. Az étrendben megjelennek több
fogyókúrás módszer elemei is. Az almaecet, a gyümölcskúra,
az ananász, a citrusfélék - ezek kombinálásával lehet gyors
súlycsökkenést és jó közérzetet elérni.

Caesar saláta köNNyedéN

Elkészítési idő: 30 perc
Hozzávalók:
1/2 fej lilahagyma, 1 fej saláta, 3 paradicsom, 1 csirkemell,
kevéske lágyabb sajt
Az öntethez:
1 nagy pohár tejföl, 2-3 gerezd fokhagyma, 10 dkg ömlesztett
sajtkrém (natúr), só, bors

elkészítés:
Megfelezzük a csirkemellet, az egyik felét felcsíkozzuk. A

másik felét szép vékony szeletekre vágjuk (nekem 4 szelet
lett), majd kicsit kiklopfoljuk, sózzuk és borsozzuk az egészet. 

Lepirítjuk a csíkokat egy serpenyőben, majd egy tálba
tesszük, szafttal együtt. A hússzeleteket is megpirítjuk mind a
két oldalán (a szaftot a csíkokhoz öntjük).

Megmossuk a salátát, majd leitatjuk papírtörlővel, fel-
aprítjuk. A paradicsomot szintén megmossuk, majd apró kock-
ákra vágjuk a hagymával együtt. 

Mindent egy nagy tálba teszünk (kivéve a hússzeleteket), rá-
morzsoljuk a sajtunkat és összekeverjük, majd lefedve a
hűtőbe tesszük. 

Az öntethez a tejfölt egy tálba tesszük, sózzuk, borsozzuk,
hozzáadjuk a sajtkrémet, illetve a zúzott fokhagymát, alaposan
összekeverjük.

Tálaláskor a salátát tányérra tesszük, a szelet húsokat fel-
csíkozzuk, a salátára halmozzuk, majd az egészet meglo-
csoljuk bőven az öntettel. 

Jó étvágyat!
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Egészségünk szolgálatában!
Kedves Olvasók!

Egyre gyakoribbak a megfázásos tünetekkel járó légúti
betegségek.  Következő cikkeimben a „téli szezonális
betegségek” tüneteiről írok önöknek, elsőként a köhögést
kiemelve.

A köhögés a szervezetünk védekező reflexei közé tartozik, két-
féle csoportosítása létezik:

Az első a fennállás időtartama szerinti besorolás, mely azt je-
lenti, hogy milyen régóta áll fent a köhögés, mint egy lehetséges
beteg-ségre utaló tünet. Akut köhögésről beszélünk, ha
kevesebb, mint 3 hete tart; ennek leggyakoribb okai: vírusos
felső légúti megbetegedés, allergiás rhinitis (orrnyálkahártya-
gyulladás), különböző irritánsok belégzése, ritkábban: asztma,
szívelégtelenség, tüdőembólia, külső hallójárat-középfül gyul-
ladás, rekeszizom gyulladás  is kiválthatja. A krónikus köhögés
esetén a beteg már több mint 3 hete produkálja magát a köhögést,
ezt leggyakrabban a dohányzás, hátsó garatfali váladékcsorgás,
aszthma, gastro-oesophagealis reflux betegség (GERD), vírusos
felső légúti megbetegedést követő átmeneti légúti hypersensi-
tivitás, stb válthatja ki. Ritkábban idegentest jelenléte, bizonyos
fertőzések: TBC, Chlamydia, carcinoma felelős a krónikus for-
máért.

A második klasszifikáció a köhögés „minősége” szerint
történik. Ezen csoportosításon belül megkülönböztetünk száraz,
valamint produktív (hurutos) köhögést. Száraz köhögés leg-

gyakoribb okai: különböző környezeti tényezők, gyulladásos
légúti betegségek akut szakasza, GERD, nyirokcsomó megna-
gyobbodás, struma, gyógy-szermellékhatás, szájlégzés, stb. A
produktív típusért pl.: a dohányzás, tüdőembólia, pneumónia
(mellhártyagyulladás), krónikus obstruktív tüdőbetegség
(COPD), stb. tehető felelőssé. A hurutos köhögésben változó jel-
legű köpet jellemző az egyes kiváltó oknak megfelelően. Pl.: al-
lergia esetén: átlátszó, szalmasárga; krónikus légcsőgyulladás
esetén: zöldessárga; szívelégtelenség esetén: rózsaszínű, habos;
TBC, embólia esetén: vérköpés is előfordulhat.

Ezekből a kiváltó okokból, típusokból is látható, hogy a
köhögés csupán egy tünet, de számos betegség, kórkép jelző fak-
tora is lehet. A legfontosabb, hogy valamennyire családon belül
felnőttként meg tudjuk különböztetni a száraz, esetlegesen ugató,
valamint a hurutos, köpetürítéssel járó köhögést. Ha patikába
megyünk, rokonnak, családtagnak, gyerekünknek, esetleg a
szomszédnak köhögéscsillapítóért, akkor az ott dolgozó gyógy-
szerész, szakdolgozó első kérdése az lesz, hogy milyen típusú
köhögésre kérjük a segítséget. Nem kell megijedni akkor sem,
ha nem tudjuk megkülönböztetni, mert a patikában feltett
kérdésekből rá fogunk jönni arra, hogy melyik típusba sorolható,
de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy számos esetben
a köhögés mindkét formája fennállhat. Néhány kérdés, amit
lényeges a patikában tisztázni az ott dolgozóval, a köhögéssel
kapcsolatban, vagy ő kérdez rá, de nyilván a mai rohanó világ-
ban sajnos ez nem mindenhol valósul meg: beteg életkora, egyéb

betegségek, szedett gyógyszerek, a köhögés fennállási ideje,

előzménye (felső légúti fertőzés, dohányzás, irritánsok), köthető-e

valamihez a tünet megjelenése, súlyosbodása (fizikai aktivitás,

testhelyzet, napszak, évszak), köhögés minősége, köpet jellege,

vér esetleges jelenléte, kísérő tünetek jelenléte, milyensége (láz,

torokfájás tünetei, orrpanaszok, gyomorégés, légzési nehézség,

fogyás, mellkasi fájdalom, kimerültség).

Azonnal az orvoshoz kell fordulni,  ha az alábbi tünetek állnak

fenn: légzési elégtelenség, sípoló, húzó légzés, mellkasi fáj-

dalom, verejtékezés, ha a tünetek rendszeresen visszatérnek (do-

hányosok!), haemoptoe (vérköpés estén, ha azt nem a

szájnyálkahártya, fogíny, orrvérzés okozza), gyermekeknél

éjszaka száraz köhögés, nyugalmi légzési elégtelenség lép fel,

ha a köpet gennyes, szokatlan színű, rossz szagú, thrombosisra

utaló jelek a végtagon, ha a tünetek 7-14 nap alatt nem szűnnek

meg ill. az állapot rosszabbra fordul.

Néhány készítmény a teljesség igénye nélkül, amit a patikában

beszerezhetünk:

Produktív köhögésre (hurutos), köptetők (expectoránsok):

acetilcisztein (ACC, Fluimucil, Solmucol) carbocisztein (Mu-

copront, Rhinatiol), erdostein (Erdomed), brómhexin (Paxira-

sol), ambroxol (Ambrobene, Halixol), guajfenesin (Robitussin

expectorans), illóolajok, kakukkfű, borostyánlevél (Bronchipret),

összetett (Sinupret), Éjjelre esetleg köhögéscsillapítót lehet adni.

Nem produktív (száraz) köhögésre, köhögéscsillapítók:

Centrális hatásúak: codein (Erigon szirup), dextometorphan (Ro-

bitussin antitussicum szirup, Rhinatiol köhögéscsilapító),

prenoxdiazin (Libexin, Rhinatiol tusso), butamirát (Neo-Citrán,

stb.). Bevonó-szerek: méz, glicerin, szirupok (akác, édesgyökér,

cukor).

Torokfájás, köhögés esetén használható, megfelelően feldol-

gozott növényi részek, hatóanyag alapján csoportosítva pl.: szén-

hidrát (méz, csipkebogyó), nyálka (lándzsás útifűlevél, kasvirág

győkér), fahéjsav-származék (szegfűszeg, édeskömény termés),

monoterpén (borsmenta, kámfor, bazsalikomfű, kakukkfű),

szeszkviterpén (orvosi székfű virágzata, római székfű virág),

flavonoid (hársfavirág, bodzavirág, grapefruit mag), ezeken

kívül: fokhagyma, torma, gyömbér, erőspaprika, vöröshagyma,

savanyú káposzta, cékla.

A fentiekből is látható, hogy a köhögés, mint tünet, lehet egy

egyszerű megfázás járulékos panasza, de lehet annál sokkal ko-

molyabb betegséget jelző faktor is. Nagyon fontos, hogy ameny-

nyiben az említett tünetek, panaszok valamelyikére ismernek,

akkor mindenképpen keressék fel a háziorvosukat, gyógy-

szerészüket, akik a legjobb tudásuk alapján próbálnak segíteni.

Minden jót és jó egészséget kívánok az elkövetkező, hideg téli

napokra!

dr. Peták Zsolt Déva-Patika
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Nagycsaládos hírek
Adventi kézműves foglalkozás

A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete az idén negyedik
alkalommal szervezte meg az adventi kézműves foglalkozást.
Ez a lehetőség nem csak az egyesület gyermekei számára volt
elérhető, hanem mindenki számára, aki egy meghitt kará-
csonyváró délutánra vágyott. Mi, akik szerveztük, nagyon iz-
gatottak voltunk, mint minden program előtt. Már előre
gyűjtögettünk különböző terméseket, min pl. makk, gesztenye,
platánfa termése, fagyal, toboz. A határban szedtünk különböző
növényeket, amit nagyon jól tudtunk hasznosítani az adventi
koszorúk és asztali díszek készítéséhez. Már az is izgalmas
volt, ahogy összegyűjtöttük, de így, utólag belegondolva,
megérte. A foglalkozást december 1-jén 15 órától szerveztük.
Ahogy telt az idő, egyre többen lettünk. Újra megtelt a Civil
Ház, együtt érkezett a gyermek, a szülő és a nagyszülő. Az idén
is az asztali díszeké és az ajtódíszeké volt a főszerep. Pengőné
Erika irányításával készültek a gyertyatartók és az ajándékok
is. Neki köszönhetően előre elkészített koszorú alapokat köny-
nyebben fel tudták a gyerekek és felnőttek díszíteni. A jól
bevált fakarikákból is csodaszép asztali dísztárgyakat vará-
zsoltak a szorgos kezek. Egyre csak készültek a remekebbnél
remekebb alkotások. Ezek azért olyan különlegesek, mert saját
magunk készítettük és szívünket, lelkünket is beleadtuk.
Amikor eljött az ünnep, kicsit ott volt az egyesület is azokban
az otthonokban, ahonnan eljött valaki ezen a napon.
Reményeink szerint a jövőben is megtartjuk ezt a foglalkozást,
mert fontos az embereknek a közös alkotás és az együttlét.
Ezúttal szeretnénk megköszönni azoknak a tagoknak a fárad-
hatatlan munkáját, akik részt vettek a szervezésben és a lebo-
nyolításban.

Támogatónk: Dévaványa Közös Önkormányzat Képviselő-
testülete Vezetőség

Sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt

kívánok 
minden dévaványai
lakostársamnak!

Dr. Ágoston Sándor városi képviselő

Mikulás- és fenyőünnep
2013. december 22-én, vasárnap tartottuk a Mikulás és fenyőün-
nepségünket. Gyülekezőnket a városunk főterén, az adventi ko-
szorúnál hirdettük meg, részt vettünk a 4. adventi
gyertyagyújtásnál, majd elsétáltunk a Civil Házba. A gyerekek
feldíszítették a fenyőfát, majd megérkezett a Mikulás is, min-
denki nagy örömére. A bátrabbak verssel, dallal kedveskedtek a
Mikulásnak, aki megajándékozta őket, majd minden gyermek
megkapta a maga kis csomagját. Felajánlásnak köszönhetően
mákos- és diós kalácsokat kóstolhattak a rendezvény résztvevői.
Kisorsoltuk a feldíszített karácsonyfát is, melyet a Balogh család
vihetett haza.
Köszönjük támogatóinknak, hogy színesebbé és gazdagabbá tet-
ték rendezvényünket.
Támogatóink: Dévaványa Város Képviselő-testülete, Földi
Imre képviselő és családja, Szabó Lászlóné és családja, Török
Istvánné és családja

Vezetőség

Házassági évforduló

„Az élet csak egy jót ad nekünk: 

Azé lehetünk, akit szeretünk."

Egri Imre és Berczi Ida

2013. 12. 13-án ünnepelték 50.

házassági évfordulójukat. Jó

egészséget és sok boldogságot

kívánnak nekik fiaik és család-

juk, testvéreik!

Házassági évforduló
Nagy János és Török Emma 2013. december 21-én ünne-
pelték 50. házassági évfordulójukat. Ez alkalomból köszön-
tik őket gyermekeik, menyeik és unokáik.

“Akit párodul melléd rendelt az
Ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És, ha minden álmod valósággá
válik,
akkor ne feledd el, 
Légy hű mindhalálig.” 
/Madách Imre/

Egészségben, örömökben, 
sikerekben gazdag, boldog új 

esztendőt kívánnak 
a dévaványai középiskola tanulói,

dolgozói és a Túrér Partja
Középiskolai Alapítvány!
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Anyakönyvi hírek
Születések:

Farkas Árpád és Benke Rita fia Dávid,
Kerekes Lajos és Kótai Edina lánya
Hanna, Fülemen Gyula és Tóth Szilvia
lánya Panna, Dékány Vera és Oláh Zsolt lánya Loretta,
Barta József és Simon Krisztina lánya Lili

Halálesetek:

Szarka József 1969, Varsóczi Lajos 1928, Juhász Mihály
István 1967, Forgács Mátyás 1938, Gyányi Albert 1937,
Dékány Józsefné Kürti Mária 1925, Gyányi Sándor 1934,
Gáspár Sándor 1966

Megemlékezés

“Szívünkben csak az hal meg,

kit elfeledünk, nem pedig az,

kit eltemettünk. Szeretünk Téged!”

Fájó szívvel emlékezünk Balogh Gyula halálának
20. évfordulójára.

Szerető családja

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonok-
nak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik
Juhász Mihály temetésén megjelentek. Sírjára koszorút, virá-
got helyeztek és elbúcsúztak tőle, elkísérve utolsó útjára.
Részvételükkel fájdalmunkban velünk voltak.

A gyászoló család

“Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett,
Így búcsú nélkül, szívetekben tovább élhetek.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Kozma
László temetésére eljöttek és utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot helyeztek. Emléke szívünkben örökké él.

A gyászoló család

Véradók napja
"Gyújts magadból éltető fényt, ha az életet 

valahol pislákolni, kihunyni látod..."

2013. december 15-én köszöntötte a Dé-
vaványai Vöröskeresztes Szervezet a város

véradóit. Emléklapot kaptak azok a véradók, akik több ízben adták
vérüket embertársaik érdekében.

A Véradók Napja különleges ünnep. Az emberség, az emberi
szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. A véradás nagysze-
rűsége az önzetlenségben és a szolidaritásban rejlik, abban, hogy
erre a vérre bármikor bárkinek szüksége lehet, és ez egyben bár-
mikor és bárkinek az életét jelentheti!

Aki önzetlenül vérét adja embertársainak, az mindent tud a
szolidaritásról.

Aki vérét adja, az saját magát adja, teljesen, hálát és köszönetet
nem várva.

Aki vért ad, az életet ad, mert ismeri az élet örömét és fonákját
egyaránt.

A Magyar Vöröskereszt 1987. XII. 5-6-án határozott úgy, hogy
november 27-e legyen a véradók napja, és adjon ismétlődő
lehetőséget a véradók társadalmi megbecsülésének intézményes
kifejezésére. A Magyar Vöröskereszt jóvoltából ez az a nap az
évben, amikor a társadalom minden felelős tagja legalább néhány
percre, legalább egy gondolat erejéig köszönetét és tiszteletét fe-
jezi ki a Véradóknak. A nap meghatározása annak emlékére
történt, hogy 1954. november 27-én adományozott először a
legfelsőbb állami testület kitüntetéseket sokszoros véradóknak és
kiváló véradó szervezőknek. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta
vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. A biztonságos
hazai vérellátáshoz évente 500.000 egység vérre van szükség.
Ehhez évente közel fél millió önkéntes embertársunk
véradományát, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink.

Nagyon fontos tehát, hogy minél több embertársunk véradó
legyen. 

„Sok szép emberi tett van a világon.
Sok a módja, hogy segítsük az embert.
De, ha a véredet adod oda másnak,
Egyike ez a leges-legszebbeknek.”
/Mosonyi György: Véradás/

Ne felejtsük el holnap és holnapután se a véradók jelmondatát:
"Adj vért és ments meg három életet!"

M.M.

Újabb támogatás 
„A Dózsa-féle parasztháború 500. évfor-

dulója” címet viselő emléknapokhoz
Az 1514-es Dózsa–féle küzdelemben Dévaványa

települése - elődeink, akikre mindig büszkék lehetünk - két
vonatkozásban is fontos szerepet játszott. Dózsa György
parasztseregéhez csatlakozott a krakkói egyetemen tanult,
majd Ványa plébánosává lett Ványai Ambrus, aki a fővezér
kancellárjaként, jegyzőjeként intézte a levelezését. Fontos
tény, hogy 200 ványai jobbágy követte Ványai Ambrust
Dózsa zászlaja alá.

Dr. Ágoston Sándor történész évek óta szervezi az 500.
évforduló méltó megemlékezését. A képviselő-testületen, a
helyi, és elszármazott vállalkozókon kívül is sokan
segítenek munkájában. A DÁMK Bereczki Imre
Helytörténeti Gyűjtemény az NKA-tól konferencia megren-
dezésére nyert összeget, sokat dolgoznak a DÁMK Ladányi
Mihály Könyvtár szakemberei a kiállítás megrendezésért, s
most újabb örömhírt kaptunk: Balog Zoltán, az Emberi Erő-
források Minisztériumának minisztere 500 ezer forint támo-
gatást nyújt a Szőke Zoltán szobrászművész által
megálmodott Ványai Ambrus szobor megalkotásának
érdekében. A szobor a Ványai Ambrus Általános Iskola előtt
lesz felállítva. A Dr. Ágoston Sándor által vezetett munkac-
soport tagjai minden kedves érdeklődőt várnak az ünnep-
ségsorozatra és a szobor avatására!

MM
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Labdarúgás
Mivel az időjárás kegyes volt a csapatokhoz, így a tavaszról
előre hozott 2 bajnoki mérkőzés megrendezésre került. Csapa-
tunknak a két mérkőzés alatt 4 pontot sikerült szereznie, amivel
jelenleg a második helyen vonulhat pihenőre. Ez azt jelenti,
hogy a magasabb osztályba való feljutást is érhet, ha a csapat
jövőre is ilyen meggyőzően teljesít. Csak dicséret illeti a srá-
cokat ezért a szép eredményért. Sőt a bajnoki cím meg-
szerzésére is van még esély, ami érdekében a csapat mindent
meg fog tenni. 
BUCSA – DÉVAVÁNYA 1-2 (0-2)
Bucsa: 200 néző V.: Sechna
Dévaványa: Hajdú G., Szalai B., Séllei L., Furka Zs., Pálfi
J.,Ungi A., Nyíri J. (Kovács F.), Adamecz I., Somogyi T. ( Bakó
B.), Kéki Cs. (Bereczki Á.), Molnár J., (Nagy Z.)
Gólszerzők: Séllei L, Nyíri J.
Edző: Tagai Attila - Küzdelmes mérkőzésen magunknak tettük
nehézzé a győzelmet. Jók: Nyíri J., Adamecz I., Séllei L.,
Furka Zs.
Sajnos a nagy esőzések miatt, a pálya alig volt alkalmas a
játékra, de ennek ellenére a ványai csapat szemre is tetszetősen
futballozott, és hamar kétgólos előnyre is tett szert. Ezután már
csak az volt a kérdés, hogy mikor jön a többi vendég találat, de
sajnos a további helyzetek rendre kimaradtak. A második
játékrészben is többet támadott a ványai csapat, és két jogos
büntető is elmaradt. A mérkőzés végére a bucsai csapat egy sze-
rencsés szabadrúgás góllal szépíteni tudott, ami nagyon
feltüzelte őket, de szerencsére egyenlítésre már nem futotta az
erejükből. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ilyen mostoha
időjárás ellenére is, elkísértek és buzdítottak bennünket.
SARKAD – DÉVAVÁNYA 2-2 (2-0)
Sarkad: 150 néző V.: Telek
Dévaványa: Hajdú G. (Szász D.), Szalai B. (Bereczki Á.), Séllei
L., Bakó B., Ungi A., Molnár J., Nyíri J. (Hőgye Zs.), Adamecz
I., Somogyi T., Kéki Cs., Panyik F. (Nagy Z.), 
Gólszerzők: Panyik F, Molnár J 11-esből
Edző: Tagai Attila - A két félidő alapján a döntetlen reális. 
Jók: Adamecz I., Kéki Cs., Ungi A., Molnár J.
Sajnos a helyzet kihasználással ezen a mérkőzésen is hadilábon
álltunk. Nem úgy, mint a hazaiak, akik egy tetszetős támadás
után megszerezték a vezetést. Majd egy kapitális védelmi hi-
bából már kettőre növelték az előnyüket. A második félidőt
nagyon megnyomta a ványai csapat, s az egyre jobban fáradó
sarkadi csapat már nem tudta feltartóztatni a gyors támadóinkat,
aminek meg is lett az eredménye szinte 5 perc alatt elillant a
hazaiak előnye. A mérkőzés végére akár a mérkőzést is meg
lehetett volna nyerni, de a szerencse nem volt velünk. Sajnos
az első játékrészben nem tudtunk élni a lehetőségekkel, így bár-
milyen fájó is, de reális eredmény született.
Dévaványai SE eddigi eredménye a táblázaton:

M GY D V
1. Mezőkovácsháza 17 16 1 0 (72-17) 49 pont
2. Dévaványa 17 13 2 2 (56-15) 41 pont
3. Békés 17 9 6 2 (48-25) 33 pont

Az ifjúsági csapat eddigi eredményei: 
Bucsa – Dévaványa 1-0 (0-0)
Sarkad – Dévaványa 0-2 (0-2)
Gólszerzők: Séllei D., Kecskeméti V.

Az ifjúsági csapat eddigi eredménye a táblázaton:
M GY D V

4. Dévaványa:     17 11 3 3 (65-17) 36 pont
Sajnos az ifjúsági csapatunk lecsúszott a negyedik helyre, de
nem sok a lemaradásuk, hisz csupán 6 pontra van tőlük az első
helyezett. Sajnos a sorozatos idegenbeli mérkőzések, és a
sérülések eltiltások miatt, már nem úgy sikerült a fiataloknak a
szezon vége, de ennek ellenére is minden dicséretet

megérdemelnek. Reméljük, tavasszal visszatalálnak a helyes
útra, és sok örömet szereznek nekünk, és a szurkolóknak.
Ezúton szeretnénk megköszönni szurkolóinknak, az egész éves
kitartó, időt nem sajnáló, lelkes buzdításait, ami nagyban be-
folyásolta a csapat kiváló szereplését. Továbbá azon kedves
sport szerető embereknek, akik valamilyen formában, egész
évben segítették a csapatot a sikerek elérésében. Hálás köszönet
érte. Reméljük jövőre is minél többen látogatnak ki a mérkőzé-
seinkre. Szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, a csap-
atnak pedig jó pihenést és sérülésmentes felkészülést, a tavaszi
folytatásra. Ha valaki szeretne még többet megtudni a csa-
patunkról, látogasson el az alábbi honlapra:

www.devavanyase.gportal.hu 
A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkormányzat, Harmadik
Félidő Söröző, Parola Mihály, Darvasi Sándor, Mideczki
Zoltán, Kőszegi János, Czakó István, Tagai Attila, Dr. Nagy
László, Prokics László,Valach Piroska, Takács Gyula, Váradi
Károly, Dékány József, Kiss Károly és családja, Balogh István,
Pervanov Ádám, Fazekas Gyula, Papp Marcell, Feke Tibor,
Papp Sándor, Pengő Imre, Marton Lajos, , Nagy Gábor (Kék-
teve), Vakarcs Sándor, Papp László, Takács István, Kovács And-
rás, Faragó Zsigmond, Tóbiás Gábor, Vaszkó Imre, Papp
Zsigmond, Csordás Ferenc, Pálfi János, Furka Lajos, Gyányi
Lajos, Mobilimpex Kft. (Zsiványtanya kocsma), Szilágyi Sán-
dor, Magyar Zsolt, Bartha Sándor, Takács József, Kéki Gábor,
Nagy János, Tóth Lajos, Kállai Imréné, Kádár Csaba, Erdős
Csaba, Gyányi Norbert, Gyányi Albert, Zeller Sándor,
Pesztránszki Zsigmond, Kiss Endre, Barna Sándor, Zsila Fe-
renc, Kisari Tibor, Gyebnár Mihály, Furka Zsolt, Tóth Sándor,
Vasvári László, Fehér Mihály 

Adamecz István  

Sakk
VI. SZUCHARDA GYULA EMLÉKVERSENY,

MEZŐBERÉNY
Szakosztályunk versenyzői sikeresen szerepeltek
Mezőberényben.  Tavalyi elsőségemet megismételve idén is
megnyertem a versenyt. Második helyezett Szász János lett.
A legjobb női játékos különdíjat Fekete Ágnes nyerte. 

Végeredmény:
1. Fekete Albert / Dévaványa /  6
2. Szász János / Dévaványa / 6
3. Szabó Csanád / Békéscsaba / 5,5
4. Dr. Gosztolya Ferenc / Békés / 5
5. Váczi Sándor / Orosháza / 5
6. Petró József / Békéscsaba / 4,5
12. Fekete Ágnes / Dévaványa / 4

35 induló
Az 1994. január 1. után születettek:

1. Jó Robin / Mezőberény / 2
2. Szarka Zoltán / Dévaványa / 1,5 
3. Szabó Erik / Dévaványa / 1,5

Békésszentandrási rapid sakkverseny
41 induló közül a kilencfordulós rapid versenyen Szász

János az előkelő negyedik helyet szerezte meg.
Végeredmény:

1. Győri Szabolcs / Orosháza / 7,5
2. Volosin Vladimir / Szentes / 7
3. Pásztorcsik János / Orosháza / 6,5
4. Szász János / Dévaványa / 6,5
5. Andor László / Békés / 6
6. Radics László / Békésszentandrás / 6

Fekete Albert
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Szőnyegtisztítás 
és Vegytisztítás 

fELVEVőHELy: DéVaVÁNya, araNy JÁNoS u. 39. Sz. 
a Nagy ISKoLÁVaL SzEMBEN LéVő ruHaBoLTBaN. 

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig:
0800-1200 , 1400-1700-ig 

szombat:800-1200-ig

Tel: 06-66-483-711, 
06-70-408-56-81

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

Adventváró jótékonysági hangverseny
Nagy sikerrel zajlott 2013. december 15-én, az ADRA Ad-

ventista Fejlesztési és Segély Alapítvány által rendezett,
„Segíts, hogy segíthessünk” címmel meghirdetett koncert.
A DÁMK József Attila Művelődési Házban sok jó szándékú
érdeklődő gyűlt össze, a hallgatóságot és művészeket
Valánszki Miklós Róbert polgármester és Palotás Kristóf
lelkész köszöntötte.

A Fehérgyarmati H.N.A. Rézfúvós Kamara Együttes és a
Debreceni „Martin Brass” Együttes – vezetőjük Hegyesi
Csaba – Fejes Márton karmester vezénylésével, fantasztikus
műsorral szórakoztatta a megjelenteket. Az előadott művek
között szerepelt Handel Hallelujah Chorus, Karácsonyi dal,
„La Peri” fanfár és még nagyon sok ismert komoly és modern
zene is. A rendezvényt az ADRA Alapítványon kívül
vendéglátással támogatták a helyi adventisták – külön
köszönet jár Várkonyi Lászlónak és kedves feleségének,
Várkonyiné Magdikának -, Dévaványa Város Önkor-
mányzatnak, a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesületének és több civil szervezetnek.

Az önkéntes adományokat perselyben gyűjtötték össze,
amelyet a rendezvény végén Szarka István, a Nagycsalá-
dosok Dévaványai Egyesületének elnöke vett át, és az
adományt a dévaványai nagycsaládosok gyerekeinek támo-
gatására fordították – 27 család részesült az adományból,
könnyebbé téve számukra a karácsonyi előkészületeket.

MM

Köszönet a járdáért!
2013 novemberében elkészült a járda a Május 1. utcában.

Ünnepélyes átadás ugyan nem történt, de mi, ott lakók most

már nyugodtan, balesetmentesen közlekedhetünk gyalo-

gosan is. Köszönjük a város önkormányzatának és a dolgo-

zóknak, akik becsülettel végezték el a minőségi munkát:

Földi Ferencnek, Földi Gyulának, Földi Józsefnek és Kiss

Lajosnak!

az ott élők nevében: tarsoly károlyné

Tóth Ferenc Ács vállalkozó
Ácsmunkák – tetőfedés – 

bádogozás új és régi épületekre, zsaluzás,

gipszkartonozás, fémszerkezetek fedése.

Tel: 0620/33-65-170 Dévaványa, Bocskai u. 30. 

Vérvétel
2014. január 23-án szünetel!

Nincs megelégedve a könyvelőjével?
Könyvelőt keres? Mi elkészítjük 

vállalkozása könyvelését! Segítünk!
OptIMálIs adó-és járulékfIzetés
precíz, pOntOs, érthető, könyVelés,
felelősségbIztOsítással, táMOgatOtt garancIálIs
könyVelésI szOlgáltatás. kedVező árakkal,
szeMélyre szabVa a VállalkOzására.

Bereczki Judit tel. : 0630/738-3369
Health Book Kft

5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.sz
Vidéki ügyfélfogadás, személyesen: 

minden hó első hetében.

Recept 
Töltött káposzta (vegetáriánus)

0,5 dkg gombát megfőzve ledarálunk 2-3 hagymát 1-2 gerezd
fokhagymát, 1 pritamin paprikát és feltesszük egy kis olajon
(vagy pálmazsíron) megdinsztelni. Majd belereszelünk 1-2 sár-
garépát, és a ledarált főtt lecsöpögtetett gombát majd tovább
sütjük. Megmosunk 1,5 deci rizst és 1 deci kukoricakását,
belekeverünk borsot, sót, 1-2 tojást, 1 kk kurkumát és
összekeverjük az egészet. A káposzta leveleket négybe vágjuk
és pici paprikaformákat sodorunk. Ha majdnem megfőtt,
paradicsomlét és 1 kanál cukrot tehetünk rá.
Jó étvágyat kívánok!

Várkonyi Illés Magdolna
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FigYelem! lapzárTa
2014. Január 27., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba DigitÁliS formÁBaN a határidő be-
tartásával! Csak a január 27-ig beérkezett cikkek jelennek
meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő lap-
számban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a Bereczki imre Helytörténeti
Gyűjteményben (dévaványa, Széchenyi u. 8.).

követkeZő SZÁm megjeleNéSe:feBruÁr 7.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

DévavÁNyai hírlap-Dévaványa város önkormányzata
tájékoztató lapja. kiadó: Dévaványa város  önkormányzata,
5510 Dévaványa, hősök tere 1. eng. szám: 3.4.1.1739/1999.
Szerkesztőség: Bereczki imre helytörténeti gyűjtemény 5510
Dévaványa, Széchenyi u. 8., tel.: (66)485-040. e-mail: deva-
vanyaihirlap@gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu.
felelős  szerkesztő: Burainé murányi magdolna. felelős kiadó:
valánszki róbert polgármester. megjelenik: havonta. készült:
kovács Zsolt Dévaványa. kiadványszerkesztés: DÁmk Bereczki
imre helytörténeti gyűjtemény. kiadványszerkesztő: kis anikó

ingaTlanKözVeTÍTés - hiTelügYinTézés
lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉdTől A HiTEliG!
HiTElkÖZVETÍTÉS BÁRMilYEn lAkÁS CÉlRA ÉS SZABAd FEl-
HASZnÁlÁSRA. TElJES BAnki ÜGYinTÉZÉS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜlETÉn!!!
Új!!! Állami kamattÁmogatÁSÚ lakÁShitelek, Új éS haSZNÁlt
lakÁS, cSalÁDi hÁZ  vÁSÁrlÁSra, korSZerŰSítéSre jeleNtőS ka-
matkeDveZméNyekkel, mÓDoSult, keDveZőBB feltételekkel! 
iNDulÓ BaNki költSégek akciÓS mérSékléSe, eleNgeDéSe!!! 
a hitelügyiNtéZéS NÁlam iNgyeNeS!
eladó családi házak Dévaványán: /irányárak/
1,5 szoba összkomfortos ház a Bánomkert úton 4 millió Ft.
2 szoba összkomfort, 2 kazános közp. fütéses ház a körösladányi úton 6,5 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos ház, /öntvény gázkonvektorok/ a deák F. úton 4,8 mó Ft.
3 szoba, teljes komfort, SZÁRAZ vályogház, közp. fűtés,  a Szeghalmi úton 4,8 mó Ft. 
2,5 szobás, teljes komfortos ház  /2 kazános közp. fűtés/, a Zrínyi út közepén 8,5 mó Ft. 
1 szobás, fürdőszobás ház, /2 db gázkonv./, a Zrinyi úton /bejárat a Május l útról is/ 2,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, vegyes fal, gázkonvektoros, a Ságvári út elején 4,5 mó Ft. 
2 szobás, tégla alapon épült, teljes komfortos, szép vályogház, a Széles úton 2,9 mó Ft. 
2,5 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, nagy gazd. épületek, a Bánomkert úton 6 mó Ft. 
2 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános központi fűtéssel, a deák F. út elején 5 mó Ft.
2+3szoba+ebédlő, 2 fürdőszobás, tetőteres ház, /8 db gázkonv./, a Hunyadi út közepén,

10 mó Ft. 
3 szoba+hall, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, az Eötvös úton 10 mó Ft. 
2 szobás, teljes komfortos ház /2 db. gázkonvektor/, a Széchenyi út közepén 1,3 mó Ft. 

2 szobás, komfort nélküli vályogház, 1100 m2, művelt telken, a Vajda úton 1 mó Ft.
2,5 szobás, gázkonvektoros téglaház, teljes komfort, melléképület, a Szederkert úton3,8 mó Ft.
2 szobás, központi fűtéses, teljes komfortos téglaház, a körösladányi út közepén    4 mó Ft.
2,5 szobás, 2 kazános közp. fűtéssel, új nyílászárókkal, melléképülettel, a dobó úton 8 mó Ft.
3 szobás, közp. fűtés, blokktégla ház, 840 m2-es portán,  a körösladányi út közepén 6,5 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, a Szántó kovács úton 6,9 mó Ft.
3 szoba+nappali, teljes komfortos, nagyon szép ház, a Hunyadi út közepén 8,9 mó Ft.
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, szép ház, lakható melléképület, a Hold úton 6,9 mó Ft.    
2 generációnak is alkalmas, tetőtér beépítéses ház, 2 kazános fűtés, a Hunyadi úton 14,7 mó Ft.
2 szoba + nappali, teljes komfortos ház, 2 kazános fűtéssel, új radiátorokkal, a Szeghalmi úton

6 mó Ft
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, blokktégla ház, gázkonv., az Árpád út közepén 4,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, tégla építésű ház /3 db gázkonvektor/, a Tompa úton 3,2 mó Ft.   

egyéb eladó ingatlanok:
dévaványán 476 m2 összközműves telek az Árpád úti társasház mellett 1,7 mó Ft.
Gyomaendrődön  2+2 félszobás, erkélyes társas lakás az Okt. 6. ltp.-en 7,5 mó Ft.
Újszegeden,  1 szobás, felújított, 38 m2-es,  teljes komfortos földszinti lakás 5,8 mó Ft.

érDeklőDNi lehet:  fekete aNDrÁS – telefoN 66/483-464,
vagy 06/20/3901-464 /BÁrmikor, hétvégéN iS/ 

DévavÁNya, köleShalmi Út 14. 
e-mail: feketeandras44@freemail.hu

"B" (személygépkocsi) 
"A" (motorkerékpárok), 

"M" (segédmotoros-kerékpár)

JárműVezeTői 
TanFOlYam 

a műVelődési ház melleTi Kis épüleTben
(Dv., gyöNgy u. 6.) 

kamatmeNteS réSZletfiZetéSi lehetőSég!
elmélet, uhrin róbert, 20 000.-ft. gyakorlat, uhrin lajos. 

a költségeken akár 30 eft-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

tájékoztató megbeszélés: 2014. január 17. (péntek) 1700 óra, 
tel.: 06-30/205-3164, 06-30/823-3269

www.soforsuli.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!

ÁllatorvoS
Állatpatika: 630-730, 1700-1730

Dr. ZSíroS iStvÁN
06-30/391-46-05

Egész nap hívható!
kutyÁk chippeZéSe,

veSZettSég elleNi oltÁS
elérhető ÁroN!

ingyenes chipleolvasás és adatfelvitel!
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

termelői méz kapható!

gyógymasszőr
erdősné Cmarkó ilona 
06-20/402-2458

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalom-
csillapító
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testte-
kercseléssel
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelé-
sére
Porckorongsérv, gerincferdülés, csigo-
lyaelcsúszás, egyéb degeneratív elvál-
tozások, nyaki és deréktáji fájdalmak
enyhítésére, megszűntetésére; gerinc és
az izomzat nyújtására.
A hét minden napján, kora reggeltől a

késői órákban is, előzetes 

egyeztetéssel, szeretettel várom!

Jó minőségű Kisbálás

búzaszalma eladó. 

ÉRdEklődni: 

06-30/ 284-8642

Vezetékes gáztűzhely
és 2 db heverő

tűzifára cserélhető
vagy eladó!

Tel: 06-30/315-4584

Közérdekű telefonszámok
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség:  107

A szeghalmi orvosi ügyelet  66/371-234-es számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/ 633-7220

Polgárőrség: 06-30/ 627 -1069, E-on hibabejelentő: 06-80/ 210 - 310
Mike Géza szülész-nőgyógyász: 56/550-469 

Időpontkérés: kedd 10-12 óra között, rendelés: szerda 10-18 óra






