




Testületi ülésen történt…

Kívánok minden
kedves dévaványainak
kellemes karácsonyt és
egészségben, sikerekben
gazdag boldog új évet!

Valánszki Róbert polgármester
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A képviselő-testület 2021. november 25. napján megtar-
totta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a 
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések 
elfogadását követően első napirendi pontként a Közmeg-
hallgatás, valamint a Várospolitikai Fórum került napirend-
re, amelyen a lakosság részéről nem volt résztvevő.

Második napirendi pontban elfogadásra került az Agrico-
la Dévaványa Kft . 2021. évi I-III. negyedévének tevékenysé-
géről szóló beszámoló.

Harmadik napirend keretében a VÁNYA-SZOLG Kft . 
2021. évi I-III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót 
fogadta el a testület.

Negyedik napirendi pontban elfogadták a 2022. évi előze-
tes költségvetés koncepcióját.

Ötödik napirendben módosításra került az önkormány-
zat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet.

Hatodik napirend keretében elfogadták az önkormányzat 
szeptember 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

Hetedik napirendi pontban a 2022. évi városi ünnepség- 
és rendezvényterv elfogadásáról döntött a testület.

Nyolcadik napirendben elfogadták az önkormányzat 
2021. évi mezőgazdasági tevékenységének bemutatásáról 
szóló beszámolót.

Kilencedik napirend keretében a Dévaványai Kábítószer 
Egyeztető Fórum 2021. évi munkájáról szóló beszámolót 
fogadta el a testület.

Tizedik napirendi pontban megalkották a gyermekétkez-
tetési térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet.

Tizenegyedik napirendben megalkották a gyermekvéde-
lem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletet.

Tizenkettedik napirend keretében a helyi adókról szóló 
28/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
döntöttek.

Tizenharmadik napirendi pontban döntöttek a „Közút-
fejlesztés Dévaványán” tárgyában indított helyi beszerzési 
eljárásra vonatkozó 304/2021.(VIII.19.) Dv. Kt. határozat 
módosításáról.

Tizennegyedik napirendben helyt adtak a Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre által benyújtott kérelemnek és ré-
szükre kamatmentes támogatásként biztosítják a pályázat-
ban elnyert 447.165,- Ft összeget.

Tizenötödik napirendi pont keretében jóváhagyták a 
DÁMK Alapító Okiratának módosítását. 

Tizenhatodik napirendi pontban a „Víz- és szennyvízhá-
lózat fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás eredményeként a 
BERPROMER Kft . bruttó 6.223.000,- Ft ajánlatát hirdették 
ki nyertesnek. 

Tizenhetedik napirend keretében döntött arról a testület, 
hogy Ipari terület fejlesztése” címmel 60.580.000,- forintot 
költségvetésében a Viziközmű-társulattól átvett pénzeszköz 

terhére elkülönít, és az elkészülő kivitelezési dokumentáció 
alapján kivitelezésre beszerzési eljárást indít.

Tizennyolcadik napirendi pontban módosították Déva-
ványa Város Önkormányzat 2021. évre vonatkozó közbe-
szerzési tervét.

Tizenkilencedik napirendben közbeszerzési eljárás meg-
indítása mellett döntöttek az önkormányzat és intézményei 
2022. évi villamos energia ellátása érdekében.

Huszadik napirendi pontban döntött a képviselő-testület 
a IV. számú háziorvosi körzet ellátásáról dr. Petrikó Atti-
la háziorvos közreműködésével, továbbá pályázati felhívás 
megjelentetéséről.

Huszonegyedik napirendi pont keretében döntöttek ar-
ról, hogy az orvosi ügyeleti feladat ellátásához szükséges 
maximum 125,- Ft/lakos/hónap összegű szolgáltatási díjat 
biztosítják az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a 
terhére, amennyiben Dévaványa településen 1 fő diplomás 
ápoló is részt vesz az ügyeleti tevékenységben.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatása tár-
gyában benyújtott kérelemben hoztak döntést.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2021. decem-
ber 9. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei 
a következők:
1. A foglalkoztatás helyzete Dévaványán és a járásban, a 

közfoglalkoztatás tapasztalatainak bemutatása.
2. Tájékoztató a munkahely-teremtési és megtartási pályá-

zatokról, az önkormányzat által szervezett közfoglalkoz-
tatásról.

3. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 
2022. évi munkatervének elfogadása.

4. A 2022. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalá-
sa és elfogadása.

5. A 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormány-
zati rendelet megalkotása.

6. A 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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TISZTELT ÜNNEPRE
KÉSZÜLŐ DÉVAVÁNYAIAK!

A Megváltó eljövetele és az erre való várakozás kü-
lönös, semmihez sem hasonlítható fénybe vonja az 
esztendő utolsó napjait. A hit, a remény és a szeretet 
csodája által most megtehetjük, hogy rajtuk keresztül 
tekintünk a körülöttünk és bennünk formálódó világ-
ra. A karácsony ajándék és lehetőség is mindannyiunk 
számára. Ajándékká bennünk és általunk, lehetőséggé 
pedig családunk, közösségeink ereje által formálódik. 

Hiszem, hogy az adventi felkészülés végéhez érve a 
szenteste és az ünnep ragyogásában  Dévaványa vala-
mennyi lakója hittel, reménységgel tekinthet a jöven-
dő felé. Kívánom, hogy mindezt jó egészségben, olyan 
közösségben tehessék meg, melyben valóban ünnep az 
együttlét.

Együtt megélt élményeink a legszebb díszek, melyek-
kel méltó módon köszönthetjük a megváltás ajándékát.

Áldott, békés karácsonyt kívánok
Dévaványa minden lakójának!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Négy fontos területen is előrelép az ország

A Fidesz-KDNP kormány döntéseinek köszönhe-
tően négy fontos területen is előre lép Magyarország 
– fogalmazott sajtótájékoztatóján Dankó Béla ország-
gyűlési képviselő.

Mint elmondta, a 80 ezer forintos nyugdíjprémium 
mellé a teljes 13. havi nyugdíjat biztosítja a kormány 
jövő februárban a nyugdíjasok számára.

– Tavaly áprilisban döntött úgy a Fidesz-KDNP kor-
mány, hogy a járvány miatti családokat és a gazdaságot 
segítő mentőcsomag részeként az időseket is támogat-
ni szeretné, és visszaépíti a baloldal által elvett 13. havi 
nyugdíjat – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

Dankó Béla elmondta, januártól 200 ezer forintra 
nő a minimálbér és 260 ezer forintra a szakmunkás 
minimálbér. A minimálbér így magasabb lesz a Gyur-
csány-féle baloldal által fi zetett 2010-es átlagbérnél.

A családi adóvisszatérítés csaknem 2 millió szülőt 
érint, és összesen több mint 600 milliárd forintos tá-
mogatást jelent – tette hozzá. – A magyar gazdasági 
növekedés mára az egyik leggyorsabb Európában, ami 
lehetővé teszi, hogy a kormány visszafi zesse a befi ze-
tett szja-t. 

A képviselő kitért arra, hogy a gyermekes családok, a 
nyugdíjasok mellett a kormány a fi atalokat is célzottan 
segíti a járvány alatt. Januártól nem kell jövedelem-
adót fi zetni a 25 év alattiaknak, ezzel havi több tízezer 
forinttal emelkedik a keresetük. A fi atalok adócsök-
kentését is a gazdasági növekedés teszi lehetővé.

– A felsorolt intézkedések jól mutatják a Fidesz-
KDNP célkitűzését, miszerint Magyarországot előre 
kell vinni, nem pedig hátra – nyomatékosította az or-
szággyűlési képviselő.

Kellemes karácsonyt ésKellemes karácsonyt és
boldog, eredményekben gazdagboldog, eredményekben gazdag

új évet kíván aúj évet kíván a
Dévaványa FelemelkedéséértDévaványa Felemelkedéséért

Közalapítvány kuratóriuma ésKözalapítvány kuratóriuma és
munkatársaimunkatársai



Dévaványai Hírlap - 5. oldal

Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meg-
hirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. földszint 2. szám 
alatti költségalapú bérlakását 2022. február 15. napjával 
kezdődő bérleti jogviszonnyal.

Az ingatlan jellemzői:
- Helyiségek: 1 szoba, 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 ze-

tése a beköltözés előtt esedékes.

Előnyben részesítendő az a pályázó, aki:
- az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállal-

kozások és más munkahelyek szakember ellátottságát 
javítja (munkáltatói igazolást mellékelve, mellyen a 
munkakör, a munkavégzés pontos helye, illetve a jog-
viszony kezdetének megjelölése szerepel)  (20 pont),

- a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cse-
rélődését segíti elő azzal, hogy 4 évnél nem hosszabb 
határozott idejű bérleti jogviszonyt kíván létesíteni és 
ilyen tartalmú szerződést köt (20 pont),

- egyhavi lakbér megfi zetésén túl vállalt minden további 
havi lakbér – legfeljebb 4 évre - szerződéskori egyösz-
szegű megfi zetése esetén 5 pont/hó.

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

delkezik (jövedelemigazolás csatolása) és családjában 
– a vele együtt költöző családtagokat is fi gyelembe 
véve – az egy főre jutó nettó jövedelem eléri az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 
(57.000,- Ft). Egy évnél régebbi folyamatos munka-

viszony fennállásától eltekinthet a Képviselő-testü-
let, ha a pályázó vállalja 12 havi lakbér előre történő 
egyösszegű megfi zetését,

- nyilatkozzon arról, hogy a pályázat benyújtását meg-
előző egy éven belül nem volt, illetőleg jelenleg sincs 
folyamatban lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos 
felmondási vagy peres eljárás,

- az önkormányzattal szemben nincs fennálló adó, vagy 
egyéb költségtartozása kivéve, ha az önkormányzattal 
megállapodást kötött a részletfi zetésről (a helyi adó- 
és gazdálkodási iroda igazolását mellékelve),

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

Ha a bérlő szerződéskötéskor több havi lakbért fi zetett 
meg és a bérleti jogviszony megszüntetésre kerül a fenn-
maradó befi zetett összeg 50%-ra jogosult.

Pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri, akinek a ké-
relme hamarabb benyújtásra került.

A zárt borítékban benyújtott pályázatok bontása a pá-
lyázati felhívásban megjelentetett határidőben történik, a 
jegyző vagy az aljegyző jelenlétében. A bontásról jegyző-
könyv kerül felvételre. A pályázatok eredményéről a Kép-
viselő-testület dönt a soron következő ülésén. A bérlőt a 
Képviselő-testület választja ki. A polgármester a nyertes 
pályázóval köti meg a lakásbérleti szerződést.

A pályázat benyújtási határideje:
2022. január 14. délelőtt 10.00 óra.

A pályázatok felbontásának ideje:
2022. január 14. délután 10.30 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

9-es számú irodája. 5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

„Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,

Behegesztem a sebet a szívemben,
és hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.”
Ezzel a Juhász Gyula idézettel kívánok

szeretetteljes, békés, boldog karácsonyt, és 
egészségben, sikerekben bővelkedő új évet!

Mile Lajos alpolgármester
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

Társaságunk előzetes időpontfoglalással fogadja ügyfeleit 
a békéscsabai központi ügyfélszolgálatán. Aki teheti e-mail-
ben, postai úton vagy telefonon intézze ügyeit. (A telefonos 
ügyintézés során hosszabb várakozási időre kell számítani.)

A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktu-
sok számának csökkentése érdekében előzetes időpontfog-
lalással lehet ügyet intézni a Békéscsaba Kinizsi utca 4-6. 
szám alatti központi ügyfélszolgálati irodában.

Az ügyfélszolgálati irodában csak – a bejárati ajtó mel-
lett elhelyezett – kézfertőtlenítő használatát követően lehet 
belépni. Maszk viselése várakozás és ügyintézés során min-
denki számára kötelező!

Az ügyféltérben – egyszerre – két ügyfél tartózkodhat.
A várakozás az épületen kívül lehetséges.

Központi Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

Telefon: +36 66/447-150
Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk 

kezelése (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelye-
zése, hulladékszállítás elmaradása):

email: szallitasi-informaciok@grnkft .hu
Lakossági ügyfeleink számára (pld.: adásvétel bejelentése, 

szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek) és egyéb, általá-
nos információk  (pld.:  fi zetési felszólításokkal kapcsolatos 
adategyeztetés, egyenleglekérdezés, edényméret változta-
tás) kezelése: email: ugyfelszolgalat@grnkft .hu

Közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses 
feltételekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel, 
edényméret változtatással kapcsolatos kérdések, informáci-
ók kezelése): email: uzletiugyfel@grnkft .hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVA TARTÁSA:

Dévaványa, Hősök tere 1.
December 15-én 8-11 óra közötti időpontban 

(szerdai napokon) január hó még
egyeztetés alatt.

HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK

I. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék hétfői

napon ürített területével.)

Zöldhulladék gyűjtés: csak fenyőfa! Január 12., január 26.
Szelektív hulladék: december 29. (szerda),

január 5. (szerda), január 19. (szerda).

II. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék keddi

napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: csak fenyőfa! Január 12., január 26.

Szelektív hulladék: december 29. (szerda),
január 5. (szerda), január 19. (szerda).

III. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék szerdai

napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: csak fenyőfa! Január 12., január 26.

Szelektív hulladék: december 29. (szerda),
január 5. (szerda), január 19. (szerda).

IV. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék csütörtöki

napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: csak fenyőfa! Január 12., január 26.

Szelektív hulladék: december 29. (szerda),
január 5. (szerda), január 19. (szerda).

SZELEKTÍV TÖBBLETHULLADÉK ÁTADÁSA

Az ingatlanhasználó átlátszó vagy áttetsző színű zsákban 
kihelyezheti a többlet szelektív hulladékot. Szelektív több-
lethulladékhoz a DAREH nem forgalmaz külön zsákot.

A zsákban elhelyezett kommunális (vegyes) vagy szelek-
tív hulladékot a zárt fedelű edényekkel együtt, azok mellé 
kell kihelyezni a megadott gyűjtési napon reggel 6 óráig.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi 
úton).
Nyitva tartás: kedd és péntek naponta: 8-17 óra között és 
minden hónap első szombati napján: 8-16 óra között.

Telefonszám: 06-30/163-2639.

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk-
ról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket
ezüst- és aranyvasárnapon a piactérre!
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OTTHONI VÉRVÉTELI
IDŐPONTOK 2022.

Január 20.                                           Július 21.                                      
Február 17.                                      Augusztus 18.                                     
Március 17.                                     Szeptember 15.                                  

Április 21.                                        Október 20.                                           
Május 19.                                        November 17.                                           
Június 23.                                        December 15.

Szabadság: 2022.08.22.-09.02-ig. 

UTOLSÓ VÉRVÉTELI NAP DECEMBER 20.
VÉRVÉTEL: KEDD, CSÜTÖRTÖK 4:30-7:30-ig.

Családsegítő épületében

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója lezárult.

A pályázatokat 2021. november 5. napjáig lehetett 
papír alapon benyújtani a Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodájába.

A Támogatáskezelő által meghatározott határidőig 8 
pályázat érkezett be. A pályázók mindannyian az „A” 
típusú támogatásra nyújtottak be pályázatot, „B” típu-
sú pályázat nem érkezett. 7 pályázó nyert támogatást, 
illetve 1 fő került elutasításra. 

A Bírálati Szabályzat alapján az ösztöndíj alapössze-
ge 9.000,- Ft. A 2021. évi fordulóban az összes meg-
ítélt támogatás összege 630.000,- Ft.

Dévaványa Város Önkormányzata

Fenyővásár
Tájékoztatjuk kedves vásárlónkat, hogy 
kertészetünk idén is értékesít fenyőfákat! 

Töves és vágott luc, ezüst, Nordmann fenyők 
széles választékban! Idén is a megszokott

helyen: a kertészetben, az Eötvös utca végén. 
Házhoz szállítást díjmentesen vállalunk! 

Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig, 8-18 óráig 
folyamatosan. 

Tel: 06-20/971-94-54 vagy
06-20/261-28-45.

Várunk szeretettel
minden kedves vásárlót!
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„ANGYALOK SZÓZATA MINKET IS HÍV…”
Adventi szent idő van, a készület, 

a Messiás-várás szép napjai.  Ebben 
a négy hétben Egyházunk bűnbá-
natra, imádságra, jócselekedetek-
re hív föl minket, hogy Keresztelő 
Szent János szavai szerint, egyen-
gessük lelkünk göröngyös útjait a 
közelgő Krisztus számára. Ezt a ké-
születet és várakozást jelzik az ad-
venti koszorú sorra gyúló gyertyái, 
a bűnbánat fontosságát jelzi az ad-
vent viola színe.

„Jöjj, Messiás, jöjj, hogy megsza-
badíts minket!” –sóhajtottak fel az 
ószövetség szentjei, várva az Üdvö-
zítő születését.   Minden évben vár-
juk a szabadítást, lelkünk megváltá-
sát az advent szent időszakában, -de 
talán idén érezzük e szavak súlyát 
leginkább, amikor lassan két éve 
ránk nehezedik a világjárvány, és az 
ezzel kapcsolatos nehézségek. Ezért 
most még kitartóbban, még állhata-
tosabban kell imádkoznunk, hogy 
az Úr szabadítson meg bennünket. 
Szabadítson meg gyarlóságainktól, 
bűneinktől, - és szabadítson meg a 
járványtól.

Szép karácsonyi énekünk így szól: 
„Angyalok szózata minket is hív!”
Ez az angyali szó is bátorít minket, 
hogy a közelgő szép ünnepre rendbe 
tegyük a lelkünket, hogy karácsony 
szent éjjelén méltóképp állhassunk az 
istengyermek jászola elé. Mit jelent 
ez a készület? Elsősorban imádságos 
lelkületet. Ahogy mondani szok-
ták: „Zuhanó repülőn mindenki tud 
imádkozni!” – de ne csak a bajban, 
ne csak a szükséghelyzetben imád-
kozzunk. Az advent jó alkalom arra, 
hogy megvizsgáljuk imaéletünket, - 
mennyire élő, mennyire rendszeres; 
mennyire szívből jövőek és önkifeje-
zőek az imádságaim. Szívesen áldo-
zok-e a napomból pár percet Istenre, 
hogy elvégezzem napi imáimat? 

Aztán az adventi készület másik 
sarokköve a bűnbánat. A hívő kato-
likus keresztény ember adventben 
elvégezi a szentgyónását, megtisz-
títva a lelkét, hogy a szent ünne-
pek alatt megáldozhasson, - azaz a 
szentostyában magához vehesse a 
közénk jött Üdvözítőt. A bűnbánat 
szentségéhez felkészülve járuljunk: 
alapos lelkiismeretet tartva, több-
ször átolvasva az imakönyvünkből 
a „lelkitükröt”, felindítva önma-
gunkban a tökéletes bánatot járul-
junk szentgyónáshoz, hogy a felol-
dozásban megtisztult lelkünk tiszta 
és méltó jászol legyen a Kis Jézus 
számára karácsony éjszakáján.

Az imádság és bűnbánat azonban 
kevés, ha nem kísérik jócselekede-
tek. Az advent szent napjaiban ne 
maradjon ki az alamizsnálkodás. 
Számtalan karitatív egyesület és 
szervezet áll rendelkezésünkre, 
hogy adakozzunk beteg gyerme-
keknek, kórházaknak, rászoruló 

családoknak. Az úgynevezett „ci-
pősdoboz-akció” is egy jó alkalom, 
hogy olyan gyerekeket ajándékoz-
zunk meg, akik talán semmilyen 
ajándékot nem várhatnak a fenyő-
fa alá.  

Ha ezt a hármat: imádságot, bűn-
bánatot és jócselekedeteket össze-
fonjuk és így töltjük az advent szent 
napjait, akkor a karácsony felké-
szülve fog találni bennünket, és 
szenteste, amikor az angyalok szó-
zata minket is hívni fog a jászolhoz, 
akkor megtisztulva és méltóképpen 
fogjuk szívünkbe fogadni a Gyer-
mek Jézust.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
minden kedves Olvasónak kegye-
lemteljes adventi készületet és Is-
tentől megáldott, békés boldog Ka-
rácsonyi ünnepeket!

Czank Gábor

plébános



Fellobbant az első és a második gyertya lángja az adventi koszorún, 
ezzel megkezdődött a várakozás, az ünnepre készülődés időszaka. 
Hagyományainkhoz híven az óvodai csoportokban is meggyújtották 
a gyertyákat a gyerekek az óvónénikkel közösen. Eltelt lassan ez az 
év, elcsendesednek az óvodák is. Mindenki a saját szerettei és csa-
ládja körében várja az ünnepet az új évet.

Szép karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!

Bakó Bernadett intézmény vezető az óvoda összes dolgozója nevében.

Ady Endre:
Karácsony – Harang csendül...

(részlet)

Harang csendül,
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel

Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban

A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba’

Indulnak el ifj ak, vének,
Az én kedves kis falumban

Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban

Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

DÁMK ÓVODA HÍREI
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IFJÚ NÉPZENÉSZEK KONCERTJEBOLYAI MATEMATIKA
CSAPATVERSENY Iskolánk népzene tanszaka meghívást kapott  a Csa-

bagyöngye Kulturális Központban megrendezésre kerülő 
IV. Viharsarki Táncháztalálkozóra. A két napos rendez-
vény alatt számos program és koncert fogadta az odalá-
togatókat.

Tanulóink a november 13-án délután meghirdetett 
IFJÚ NÉPZENÉSZEK KONCERTJÉRE voltak hi-
vatalosak.

 A megye művészetoktatási intézményei által adott egy 
órás műsorban a dévaványai tanulók két műsorszámmal 
képviselték iskolánkat, népzene tanszakunkat.

A Bokrétás Énekegyüttes Felső Tiszavidéki gyermekda-
lokat énekeltek két ifj ú citerás kíséretével.  Az együttes tag-
jai: Galgóczi Árnika, Galgóczi Léna, Kató Lia, Zeller Zoé 
– ének valamint Dógi Amanda és Domján – Zima Blanka 
citera.

A dévaványai Csiperke Banda pedig széki muzsikát ját-
szott egyedüli vonós műsorszámként a közönség nagy örö-
mére. Az zenekar tagjai: Ignácz Dóra, Erdei Boglárka és 
Nagy Endre. Tanáraik: Erdei Attila és Erdeiné Mucsi Márta.

Gratulálunk, és zenei tanulmányaikhoz további sok sikert 
kívánunk!

A Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI felső ta-
gozatos diákjai sok-sok éve részt vesznek az országos 
Bolyai Matematika Csapatversenyben. Időről-időre 
kiemelkedő eredményeink is vannak.

A 2021-2022-es tanévben Himer Dávid, Hajdu 
Alexa és Szeleczki Imola 5.c osztályos tanulók
1. helyezést értek el  Békés megyében. Ehhez büsz-
kén gratulálok!

A csapat meghívót kapott az országos döntőre. Ta-
nulóim hétről-hétre komolyan készültek, nem csak 
a heti szakkör keretében, hanem otthon is plusz fel-
adatokkal! A döntőt online formában bonyolították 
le 2021. november 26-án, pénteken délután. 

Az ország nagyvárosainak neves általános iskolái és 
gimnáziumai között kellett helytállnunk. A 34 ötödik 
évfolyamos csapat között a 32. helyet értük el. A gye-
rekek kiemelkedő hozzáállással bizonyították, hogy 
nem érdemtelenül kerültek be a legjobbak közé. 
Nemcsak iskolájuk, hanem családjuk is büszke lehet 
ezekre a tanulókra! Csak így tovább!

Zima László, felkészítő tanár
Gratulálunk a csapat tagjainak és felkészítő

pedagógusuknak! További szép sikereket kívánunk!
Vezetőség

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és

Békés,  Boldog Új  Évet Kíván

a Nagycsaládosoka Nagycsaládosok

DévaványaiDévaványai

EgyesületeEgyesülete
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SZÜGYI DÁNIEL REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
ELINDULT A

„GAZDAGÍTÓ PROGRAM” 

A 2021/2022-es tanévben ismét 
benevezett iskolánk a Református 
EGYMI Országos Értéktermő Te-
hetségközpontja által meghirdetett 
„GAZDAGÍTÓ PROGRAM”-ba. 
Az ötödik osztály hetente egyszer 
teljes létszámmal részt vesz a já-
tékos nyelvi-irodalmi foglalkozá-
sokon. Név szerint a következők: 
Balogh Natália, Harsányi Hajnal-
ka, Horváth, László, Idul Boglár-
ka, Kodák Kevin, Lakatos Zsaklin, 
Litauszki Zétény, Papp Gergő, Rabi 
Barbara és Szabó Bogáta.

Az idén Molnár Ferenc A Pál 
utcai fi úk című regénye köré szer-
veződnek a teendők. Az egyik ka-
pott feladat kapcsán elhatároztuk, 
egy saját újságban dokumentáljuk 

az elvégzett munka egy részét, 
amit havonta zárunk le. Így köny-
nyebb lesz áttekinteni, mivel fog-
lalkoztunk egész évben, valamint a 
szülők és pedagógusok is belepil-

lanthatnak a szakköri műhely-
munkába.

A „VIGONCOK” újságból itt ol-
vashatnak egy kis ízelítőt.

                                    Oláh Gizella 

A falánk bagoly

Hol volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy bagoly család. A legkiseb-
bik bagoly nagyon falánk volt, ezért 
elnevezték Haminak.

Hami szerette más ennivalóját is 
megenni, ezért megharagudtak rá, 
és nem barátkoztak vele. A család-
ja is fi gyelmeztette, hogy nem lesz 
ennek jó vége. Megsértődött Hami, 
és elindult világgá. Mivel mindig 
nagyon sokat evett, lassan haladt 
az erdőben. Egyszer, mikor meg-
állt pihenni, egy csillogó szempár 
nézett rá a bokorból. Hami nagyon 
megijedt. Egy vörös bundájú ide-
gen bújt elő. Elmondta, hogy ő a 
róka, és Sunyi Sanyi néven mutat-
kozott be. Sanyi, aki már napok óta 
nem evett, mézes-mázas hangon 
kérdezte Hamitól:

- Hogy hívnak? Mit keresel itt?

Hami válaszolt is.
- Hami vagyok. Elszöktem ott-

honról, mert megbántottak.
- Gyere velem, Hamikám! Lesz fi -

nom vacsoránk. - csalta Sunyi Sanyi.
Hami boldogan ment utána. Már 

majdnem megérkeztek, Sanyi há-
zához, amikor a kis bagoly megkér-
dezte:

- Mit fogunk vacsorázni?
Sunyi Sanyi gonoszul ezt vála-

szolta:
- Te semmit, mert én eszlek meg 

téged!
Hami, amilyen gyorsan csak tu-

dott, szaladni kezdett, és próbált 
felröppenni a levegőbe. 

- Segítség! Segítség! - kiabálta 
kétségbeesetten. Sunyi Sanyi már 
majdnem utolérte, amikor Hami 
különös hangra lett fi gyelmes. A 
családja közeledett, keresték az el-
veszett gyermeket. Mikor meglát-
ták, mi történt, össze-vissza csip-
kedték a rókát. Így menekült meg 
Hami.

Nagyon örült a családjának, és 
megígérte, hogy meg fog változni. 
Máig is élnek, ha meg nem haltak.

Harsányi Hajnalka 

••••••••
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
MIÉRT ÉPPEN A HELYI KÖZÉPISKOLA?

Az idei tanévben a középiskolai beiskolázással kapcsola-
tos kérdőívet töltöttek ki a nyolcadikos diákok és szüleik. Ez 
úton is szeretnénk köszönetet mondani minden kitöltőnek, 
igen megtisztelő, hogy a megkérdezettek 73%-a visszajut-
tatta hozzánk a kérdőívet.

A leggyakrabban feltett kérdésekre és megfogalmazott vé-
leményekre a pályaválasztási szülői értekezleteken kívül itt, 
a hírlap hasábjain is szeretnék néhány gondolatot megosz-
tani.

Többen jelezték a gimnáziumi képzés hiányát. A szakkép-
zésre való áttérést részben a 2007 óta tartó országos okta-
táspolitikai változások is igazolják. A tisztán felsőoktatásra 
felkészítő színvonalas gimnáziumi képzés (kéttannyelvű, 6 
osztályos gimnázium, tagozatos oktatás) a jogi, orvosi, aka-
démikus pályára hivatott felkészíteni az oda jelentkezőket.

Az elégséges, közepes érettségi eredményekkel nehéz a 
továbbtanulás, másrészt a diákok sokszor motiválatlanná 
válnak a gyenge értékelések miatt. Holott ezen osztályzatok 
csak azt tükrözik, hogy az elméleti, hatalmas mennyiségű 
tananyag, magas heti óraszám mellett nem tudják kibonta-
koztatni kellően más képességeiket. (Mindezt 20 éves érett-
ségi elnöki tapasztalatom is teljes mértékben igazolja.)

Erre kínál kiváló lehetőséget a gyakorlatorientált techni-
kusi képzés. Itt és a három éves szakképzésben is az elmélet 
mellett azonnal megtörténik az ismeretek gyakorlatba átül-
tetése, alkalmazása. Erre kínál lehetőséget a projekt alapú 
oktatás, ahol nem elkülönült tantárgyakat tanulnak a diá-
kok, hanem egy-egy gyakorlati projekt keretében sajátítják 
el az ahhoz kapcsolódó elméleti ismereteket.

Erről bővebben honlapunkon (www.dvki.edu.hu) vagy 
iskolánk Facebook oldalán Dévaványai Középiskola néven 
olvashatnak. 

Többen a szakma-kínálatunkkal kapcsolatosan is visszaje-
leztek. Miért éppen a meglévő szakmákat, szakmacsopor-
tokat oktatjuk?

Új irányaink elsősorban a technikumból történő szak-
irányú felsőfokú továbbtanulást, illetve a környékbeli 
munkavállalást célozzák. (A helybeli munkahelyek mellett 
természetesen országos szinten és külföldön is jó elhelyez-
kedési lehetőséget kapnak diákjaink.)

Az informatika manapság minden felső-középszintű 
szakterületen alapkövetelmény. Továbbtanuláskor a csilla-
gos ég a határ.

A vendéglátás-turisztikai képzések járási megtartását cé-
loztuk meg e szakmák indításkor, hiszen a gyomai Bethlen 
tiszta profi lú mezőgazdasági képzőhellyé vált. Az indítással 
ezen képzéseket sikerült a járásban tartani. Felsőfokú to-
vábbtanulás igen széles körben lehetséges.

A szociális ágazat tekintetében mind a középfokú mun-
kavállalás (szociális ápoló), mind a szerte-ágazó felsőfokú 
továbblépés lehetséges: a kisgyermek-gondozó főiskolai 

képzés mellett pedagógiai (óvó, tanító, tanárképzés) és 
egészségügyi (csecsemőápoló, védőnő) irányban is haszno-
sítható ismereteket tanulnak diákjaink az öt év alatt.

Következő gyakori kérdés irányult arra, miért nem kíná-
lunk több szakmát.

Ennek oka a városi lakosság száma és a város, térség 
gazdasági környezete. Mind városi, mind megyei és cent-
rum vezetői egyeztetések sora irányult és irányul ennek az 
aránynak a megállapítására. Új lehetőségek esetén folyama-
tos a konzultáció a város- és Centrum vezetés, illetve a ka-
marák között, hogy az iskola alapítói célja, a helyi igények 
kielégítése és az itt élők munkaerőpiaci esély-növelés meg-
valósulhasson.

A helyi oktatás szintje szintén gyakori kiemelt szempont sok 
kérdőívben. 

Minden érettségi és szakmai vizsgánk tükrözi az oktatói 
testület magas szintű munkavégzését.

A vizsgák bukásmentessége bizonyítja ezt, illetve az a tény, 
hogy a nyolcadikos bejövő eredményeken a magasabb szin-
tű követelmények mellett a vizsga-kimenetkor sok esetben 
javítanak a diákok. Igény esetén a felsőfokú továbbtanulásra 
is felkészítenek oktatóink: legyen szó gazdasági, egészség-
ügyi, pedagógiai, mérnöki vagy szociális pályáról.

Az iskola 22 főállású dolgozója közül 14 fő részesült eddig 
városi, megyei, országos elismerésben, szakmai és miniszté-
riumi kitüntetésekben.

g p j )
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Óraadóink között helyi és környékbeli elismert szakembe-

rek, cég- és intézményvezetők adják át ismereteiket a szak-
mát tanulóknak.

A 30-40 éves tapasztalattal rendelkező munkatársak öröm-
mel segítik tapasztalataikkal fi atal kollégáinkat, akik nagy 
örömünkre nem egy esetben volt diákunkként térnek vissza 
hozzánk.

Fiatalos lendületük biztosítja a tanulmányi munka mellett 
az élénk diákönkormányzati és szabadidős programokat.

Mindemellett természetesen vannak elégedetlenek is. 
Mint minden iskolában, nálunk is. Tanulnak itt szociáli-
san hátrányban lévők, magatartási vagy egyéb kamaszkori 
problémákkal küzdők. Az iskolai alapítói céljának tudatosan 
kívánunk megfelelni: lehetőséget adni, hátrányt csökkente-
ni, a másságot befogadni és megtanulni elfogadni, segíteni 
– mindazoknál, akik ezt szeretnék.

Mindenki esélyt kap. Azonban van, aki nem tud, nem akar 
ezzel élni, ilyen esetben természetesen van elégedetlen diák, 
szülő. Türelmet, lehetőséget, időt biztosítunk a kamaszkori 
változásokra. Azonban nem tolerálható az igazolatlan hi-
ányzás, a helytelen magatartás, a tiszteletlenség. A szakma 
mellett az alapvető emberi értékek elsajátításának lehetősé-
gével a legtöbben élnek is. Aki nem, az elégedetlen, annak 
máshol kell próbálkoznia. 

Nálunk minden bizonyítvány mögött piacképes tudás van, 
aminek megszerzéséhez fegyelem és kitartás kell.

Végül még egy sokszor előforduló felvetés a kérdőívekből: 
előny-e vagy hátrány a közelség?

A közelség az iskola és szülői ház közötti napi kapcsolatot 
jelenti. Ez lehet előny, de a diákok sokszor nem érzik annak: 
nincsen lógás, bandázás… az osztályfőnök probléma esetén 
azonnal jelez a szülőnek. Távolabbi vagy nagyobb létszá-
mú iskolákban a problémákról, gondokról itt, helyileg nem 
érzékelünk sokat. Bár ezek ott is ott vannak. Ha tudjuk, ha 
nem, ha beszélünk róla, ha nem.

Ami biztos pont, amit mi nyújtunk: a városi, térségi igé-
nyeknek megfelelő, jó munkaerőpiaci elhelyezkedést bizto-
sító szakképzés. Rendkívül tapasztalt, ugyanakkor fi atalos 
lendületű oktatói kar. Nagyvárosi iskolákkal versenyre kelő 
infrastrukturális környezetben és felszereltséggel, modern 
iskolában és diák-barát környezetben.

Minderről személyesen is meggyőződhet minden érdeklő-
dő nem csak nyílt napjainkon, hanem bármely időpontban 
(a járvány-helyzeti intézkedések betartása mellett).

Tóth Erika, igazgató

MEGHITT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT,
a nyolcadikosoknak az új évben sikeres pályaválasztást, MINDENKINEK egészségben,
boldogságban, örömökben gazdag új évet kívánnak a középiskola tanulói és dolgozói.

Szép Ernő:

Csitt, csendesen!
/részlet/

„Csitt, csendesen,
itt az angyal!

Szól a csengő: csingiling!
Nézd, mit hozott!
Ó, milyen szép!

Zöld fenyőn hány
gyertya ring!
A fa csúcsán

fényes csillag.
Tán mennyből szállt

egyenest.”

Békés, boldog karácsonyt kívánnak a Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre tagjai és a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai!
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SZÁZ LIBA EGY SORBA…
-MÁRTON-NAPI VIGASSÁG

2021. november 11-én Márton Napi 
Vigasságot rendeztünk a városháza 
előtt. Giriczné Gyányi Mária óvoda-
pedagógus tartott körjátékokkal, da-
lokkal fűszerezett hangolódást a gyer-
mekek, anyukák, apukák, nagyszülők 
részére, majd lámpásokkal a kézben 
indult el a felvonulás a Hősök terére, 
hangosan énekelve, kántálva a Márton 
napi rigmusokat és dalokat.  A felvo-
nulók a városháza elé visszaérkezve 
tea és pogácsa elfogyasztásával mele-
gedhettek fel. 

Köszönjük a Sanci Hami Büfének 
a fi nom pogácsát és a lélemelengető 
teát, Valach Gábornak a melegentartót 
és mindenkinek, aki eljött e hagyo-
mányteremtő céllal megvalósult ren-
dezvényre! Reméljük jövőre is sokan 
jöttök!

,,Száz liba egy sorba,
mennek a nagy tóra.
Elől megy a gúnár,
jaj de begyesen jár,
száz liba egy sorba!”

ADVENTI HANGOLÓDÁS ÉS 
GYERTYAGYÚJTÁSOK

Kiemelt fi gyelmet érdemlő az idei 
adventi időszak, hiszen tavaly a pan-
démia miatt nem volt lehetőségünk 
arra, hogy együtt készülhessünk az év 

legszebb és legmeghittebb ünnepére, 
így mindannyiunknak szívet melen-
gető érzés, hogy az idei évben a talál-

kozásra, együtt készülődésre ismét sor 
kerülhet. Ismét eltelt egy év, újra bekö-
szöntött az év egyik legkiemelkedőbb 
időszaka: az advent. Hétről- hétre, va-
sárnapról- vasárnapra egyre közelebb 
kerülünk karácsony ünnepéhez. Az 
elmúlt évek hagyományához híven, 
minden vasárnap találkozzunk az ad-
venti időszakban a városi adventi ko-
szorúnál, hogy együtt hangolódjunk 
a közeledő ünnepre, együtt öltöztet-
hessünk szívünket ünneplőbe. Az első 
adventi vasárnapon az időjárás nem 
volt túl kegyes hozzánk, hiszen bőrig 
áztunk az esőben, de a Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Gyermekkara maximáli-
san helyt állt ebben az embert próbá-
ló helyzetben és tökéletesen ünnepi 
és megható hangulatot teremtettek 
műsorukkal. A műsort megelőzően 
Czank Gábor katolikus plébános szen-
telte meg a városi adventi koszorút és 
mondta el ünnepi gondolatait. Kö-
szönjük a műsort a gyermekeknek és 
felkészítő pedagógusuknak: Tóth Ve-
ronikának!

Továbbá szeretettel várunk minden-
kit a gyertyagyújtások előtt az Ad-
venti Hangolódásra 14 órától a mú-
zeumkertbe, ahol helyi kézművesek 
és őstermelők, civil szervezetek szebb-
nél-szebb, ízletesebbnél-ízletesebb 
portékáival várjuk az oda érkezőket. 
Mindezek mellett pedig egy jó ügyet 

támogatva az ,,Összefogás Kata Lépte-
iért Alapítvány”-nak is gyűjtünk, hogy 
Katának az SDR műtétéhez hozzájá-
rulhassunk és felállhasson a kerekesz-
székből. Minden megvásárolt termék 
után bedobunk a gyűjtődobozba, illet-
ve a vásárláson felül, további összeggel 
lehet hozzájárulni az adománygyűjtés-
hez.

,,2004.05.10.-én a vártnál 3 hónap-
pal korábban, 900 grammal 32 cm-rel 
és 1-2.es Apgar értékkel, betegen szület-
tem. De az orvosoknak hála, itt lehetek 
köztetek. Születésemkor volt egy jobb 
oldali agyvérzésem, aminek következ-
tében a bal oldalam béna. Viszont van 
egy műtét: SDR a neve, és a professzor 
Dr. Park, aki megvizsgált és azt mond-
ta, hogy a műtéttel valóra válhat ez az 
álmom! 

A segítségedet szeretném  kérni.
A műtétnek 50 000 $ az ára. Hogyha te-
heted,  napi 1 üdítőd, vagy kávéd árával 
Te is segíthetsz valóra váltani az álmo-
mat! – Petri Kata”

ÖSSZEFOGÁS KATA LÉPTEIÉRT
ALAPÍTVÁNY

Számlaszám:11714006-25982688
IBAN szám:

HU35 11714006-25982688-00000000
OTP Bank SWIFT azonosítója

(BIC): OTPVHUHB

A Dévaványai Általános Művelődési Köz-
pont Művelődésszervező Irodája Áldott, 

Békés, Ünnepet és Egészségben
Bővelkedő Új Esztendőt kíván minden 

kedves lakostársunknak!

Laskainé Kiss Alexandra
művelődésszervező

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
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MIT OLVASSUNK
AZ ÜNNEPEK ALATT?
Lassan itt a karácsony, mi mást is 

ajánlhatnánk, mint karácsonyi törté-
neteket. Könyvek, melyek segítenek 
ráhangolódni az ünnepekre.

Szabó T. Anna: Adventi kalendárium

24 nap, 24 karácsonyra hangolódást 
segítő vers: a télről, az angyalokról, a 
várakozásról, a szeretetről. Szabó T. 
Anna verseskötetében az adventi idő-
szak minden napjára jut egy vers, egé-
szen karácsonyig. „Az ünnep azé, aki 
várja – és a várakozás ugyanolyan szép, 
mint maga az ünnep.” Ezt a reményt és 
hitet közvetíti a vers, és amíg olvasod, 
hallod az angyalszárnyak suhogását, és 
érzed a fenyő illatát.

ÜNNEP

Az ünnep azé, aki várja.

Aki magot szór ablakába
és gyertya vár az asztalán.
A várók nem várnak hiába.
Egy angyal kopogott talán?

Szárnysuhogás az ablakon túl –
vigyázz! Kinézni nem szabad!
Künn az angyalhad térül-fordul,
egy pillanatra látszanak.

A karácsonyfát hozzák – hallod?
– egy koppanás, és leteszik.
Fényben úszik az üvegajtód,
s megint suhogás. Mi ez itt?

Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág,
karácsonyszagú és meleg.
„Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!”
Ez az angyali üzenet.

És be is mehetsz – vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.
A fa alatt angyalok ülnek –

az ünnep azé, aki vár.

Boldog, várakozással teli szép 
ünnepeket kívánunk Szabó T. 
Anna versével.

Somogyi Erzsébet
könyvtárvezető

LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR HÍREI

Ünnepi nyitva tartás:
Ddecember 24-26-ig zárva. December 27-30-ig nyitva: 8-12 óráig.

December 31 - január 2-ig zárva. Nyitás: január 3. hétfő.
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December
Bak, avagy karácsony hava

A várakozás és a karácsonyi készü-
lődés jegyében telik el az első téli hó-
nap, december.

A decemberi jeles napok kifejezik 
az emberek igényét, hogy megidézzék 
a tavaszt – a télben.

December 4. Borbála napja

Borbála-ág: Ma is élő népszokás, 
hogy ezen a napon vízbe állítanak egy 
cseresznye-, barack- vagy mandulafa 
ágat, hogy az új esztendőre kivirágoz-
zék, s akkor az eladó lányok hamaro-
san férjhez mennek.

December 6. Szent Miklós napja

 A gyerekek kedves ünnepe, amikor 
eljön a Mikulás, s az ablakba kitett ki-
tisztított cipőcskébe ajándékot: almát, 
diót, mogyorót, csokoládét tesz.

Ez a szokás a III. században élt püs-
pök jó cselekedeteire vezethető visz-
sza. A kis-ázsiai szent életű Miklós 
püspök nagyon szegényesen élt, de 
minden pénzét a gyerekek megaján-
dékozására költötte.

Különösen emlékezetes volt az a tet-
te, mikor egy szegény család házába 
az ablakon át aranyat dobott, amely-
ből a három szegény lánynak gazdag 
hozománya lett.

December 13. Luca napja

Ez az egyik legjelentősebb nap. 
A Luca név a latin lux: fény jelenté-
sű szóból származik. Luca asszony a 
magyar hiedelemvilág rosszindulatú 
boszorkánya. Nevéhez sok gonosz-
tett fűződött. Őseink úgy gondolták, 
hogy ártó hatalma a neve napján a 
legnagyobb, ezért december 13-a ti-
lalmi nap volt az asszonyok számára. 

Nem végezhettek semmilyen munkát, 
hiszen minden munka balul (rosszul) 
ütött volna ki.

Luca napi szokások
1. Luca széke – készítés

A máig fönnmaradt Luca széke-ké-
szítés is a boszorkányokkal kapcsolatos 
babonákkal függ össze. A varázserejű 
bútordarabok kilenc vagy tizenhárom 
féle  fából, nagy hozzáértéssel és kéz-
ügyességgel készítették. Nem lehetett 
benne vasszög. A munkát Luca nap-
ján kezdték és tizenhárom napon át 
mindennap kellett dolgozni rajta va-
lamit, hogy karácsonyra elkészüljön. 
Erre utal a mondás: Lassan készül, 
mint a Luca széke. Karácsony szentes-
téjén készült el, s erre ráállva az éjféli 
misén a szék készítője felismerhette a 
falu boszorkányát, aki mások számára 
láthatatlan tollakat és szarvakat viselt a 
fején.  Ezután a Luca székét el kellett 
égetni, nehogy rontást hozzon a házra. 

2. Luca-cédulák készítése

Ehhez a naphoz fűződik a Luca-cé-
dulák készítése. Az eladó lányok így 
próbálták megtudni jövendőbelijük 
nevét. Luca-napestéjén tizenhárom 
egyforma cédulára fölírtak egy-egy 
férfi nevet, aztán galacsinba hajtották 
a papírdarabkákat, s minden nap a 
tűzbe hajítottak közülük egyet. Ti-
zenhárom nap múlva, karácsonykor 
kibontották a megmaradt cédulát: 
amilyen név állt a papíron, úgy fogják 
hívni a férjüket. 

3. Luca napi búzahajtás 

Luca napján szokásos a búzahajta-
tás. Nedves fűrészporban búzasze-
meket csíráztatnak ki, minden nap 
locsolgatják, fi gyelik, hogy kel ki a 

magból a zöld növényke. Ezt a szép 
zöld tálat állítják a karácsonyi ünnepi 
asztal közepére.

December 24.
Jézus Krisztus születése

Karácsonyi népszokások

1. A betlehemezés: a bibliai történe-
tet eleveníti meg: 

„Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.”

József Attila: Betlehemi királyok /részlet/

2. A karácsonyfa-állítás: alig 
százéves szokás. A fenyő örökzöld 
ágai az élet folytonosságát hirdették és 
azt a meggyőződést, hogy az élet úrrá 
tud lenni a halálon, s a természet téli 
tetszhalálát az újjászületés, a  tavasz 
követi.

3. A regölés: Ez az egyik legősibb 
népszokásunk. A legények december 
26-a és január 6-a között esténként 
járták a falut. Meg – megálltak egy-
egy ablak alatt, és megkérdezték: sza-
bad-e regölni?

Ha beengedték őket, a jövő évi ter-
méssel kapcsolatos jó kívánságaikat 
adták elő a gazdának, a szerelmeseket 
pedig „összeénekelték”. A regösök ju-
talmul: sonkát, kolbászt, bort és pénzt 
kaptak.

December 31. Szilveszter napja

Az év utolsó napja, amikor vidáman 
tréfálkozva búcsúzunk az óesztendő-
től. A babonák és szokások a követ-
kező év szerencséjét akarják előidéz-
ni, pl. téltemetés, télkiverés, az óév 
kiharangozása, álarcos felvonulások, 
kántálások. 
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„A vers a szellemiség csúcsa!
Az emberi tudat színvonalát mindenkor 
stabilan képes tartani. Fejlett szintű fo-
galomtárat biztosít, minden időben ta-
nít, nevel és képes szórakoztatásra.”

(Takács László Imre)

Kedves Olvasóink!

Ebben a hónapban is – mint az idén 
minden lapszámunkban – Dévaványán 
élő, vagy dévaványai születésű, verseket 
író kortársaink alkotásainak részleteivel 
idézzük a közelgő karácsonyi ünnepeket 
és az új esztendőt. 

Karácsonyi vers
(részlet)

„Elérkezett a karácsony,
Ünnepeknek ünnepe.
Lelkünk mély áhítattal, 
Szeretettel van tele...”

(Egy ványai lakos)

Közeleg a karácsony
(részlet)

„Fény csillog minden ház tetején,
Rájuk süt a napfény.
Karácsony hajnalán,
Kinézek szobám ablakán.
Emberek mozgolódnak,
Megveszik a fenyőfákat,
Ünnepi díszbe öltöztetik a házat.

Szeretet hangja árasztja el a világot,
Vajon megtalálja a magányosságot?
Eljut minden emberhez az áldás?
Van, kinek nem jut más, csak a fázás!
Az Úr áldja meg a népet,
Mindenki szívébe vigyen melegséget!

(Nagy Ilona: Szívem zenéje kötetéből)

Boldog új esztendőt!
(részlet)

„Az óéven túl kell lépni,
A jót, rosszat számba venni.
(…)
Ami rossz volt zsákba rakom, 
Elásom egy domboldalon.
(…)
Ami jó volt, mind megtartom,
Lelkemben elraktározom.
Élesztgetem, ápolgatom.
Hogy sokáig boldogítson.
(…)
Kívánom hát: legyen béke.
Mindenkinek egészsége.
Legyen minden reménykedni.
Legyen mit asztalra tenni,
Szeretetben gazdagodni!

Az igazság úgy ragyogjon,
Hogy a gazság elhervadjon!
Kérjük együtt a Teremtőt,
Adjon boldog új esztendőt!”

(Ladányi Gábor: Egy hang a skála hang-
sorában című kötetből)

Versről versre

A mostani alkalommal két olyan múzeumbarátot –Elek 
Lajosné Emike nénit és Váradi Andrásné Ilonka nénit – 
mutatunk be, akik nyugdíjas éveikben ismerkedtek meg a 
mézeskalács készítésével és díszítésével. Szabad idejükben 
örömmel és jókedvvel sütik és díszítik a szebbnél szebb, jóízű 
mézeseket családjuk, barátaik számára, ajándékként múzeu-
mi, óvodai és iskolai rendezvényekre. 

„Mézeskalács tudományukat” szívesen, szeretettel osztják 
meg másokkal, kézműves foglalkozásokon óvodásokkal, is-
kolásokkal.

Gratulálunk munkájukhoz, s reméljük, még sokáig kóstol-
hatjuk és csodálhatjuk fi nom, díszes mézeseiket. 

Jó erőt, egészséget kívánunk mindkettőjüknek! 
Szerkesztőség



Dévaványai Hírlap - 18. oldal

Dr. Kiss László és Nagy Ágnes fi a László.
Gyulai László és Olasz Ágnes Lánya, Diána
Papp Zoltán és Földesi Dóra, Lánya Csenge
Nyíri Károly és Gyöngyösi Margit, Fia Benett
Bihari Gábor és Sándor Tünde fi a, Gábor Rómeó
Goldner János és Borbíró Éva lánya, Zoé Kamilla.

Születések: Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

- autójavítás
- gumizás
- centírozás
- diagnosztika
- műszakira való felkészítés
- futómű beállítás
- ultrahangos klímatisztítás

Tel.: 06/70-401-2894
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.
Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése,

jogi tanácsadás.
Ügyfélfogadás:

hétfőtől péntekig előzetes
bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32

Csordás Györgyi
Kozmetikus

Bejelentkezés telefonon:
06/20-390-4846

vagy messenger üzenetben!
Dv. Hunyadi J. u. 60.

Szolgáltatásaim:
• Arckezelések
• Elektokozmetikai kezelések
• Gyantázás
• Tartós festés (szemöldök, szempilla)
• Műszempillaépítés 1D-5D-ig
• Smink

Várom régi és új ügyfeleimet. Hűtők, fagyasztók, 
valamint gáz készülékek karbantartása,

javítása OKJ-s végzettséggel.
VÉDŐFÖLDELÉS VERÉSE

Hajdú Imre, Tel.: 66/484-190, 70/600-0975

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) 
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület műkö-
dési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-55-
7-20 kódszámú, Körös-Sárréti Vidékfejlesztési 
Egyesület - Civil szervezetek eszközbeszerzése-
inek és tevékenységének támogatása című felhí-
vás alapján Dévaványai Múzeumbarátok Köre 
Egyesület 447 165.- Ft támogatásban részesült. 

Ezen összegből könyvkiadás valósult meg.

Szerző: Tóth Istvánné Seres Etelka:

Szemelvények a dévaványai
iparosság életéből cimmel.

Tóbiás Gáborné
az egyesület elnöke
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CZIFRÁK KENDE TÖBB SPORTÁGBAN
IS KIEMELKEDŐ

Czifrák Kende 2014. október 15-én született, birkózni 
2018. júliusában kezdett a DSE birkozó-szakosztályában, 
Kovács Zsolt edző kezei alatt. Ez a sportág hamar megtet-
szett neki, így azóta töretlen lelkesedéssel heti 3 alkalommal, 
2 órás edzéseken vesz részt. Kicsi kora ellenére már a kezde-
tektől komolyan vette ezt a sportot, amiből azóta is sok sok 
előnye származik. Az edzések során az erőnlét, a technikák 
fejlesztése mellett, önfegyelmet és koncentrációs tanulnak 
a gyerekek. Kende jelenleg gyermek II-es korosztályban 
versenyzik, a 2021. november 13-án Kecskeméten megren-
dezésre kerülő IV. Balla József emlékversenyen mindössze 
7 évesen a dobogó legtetejére állhatott, és az aranyérmet 
büszkén vehette át. A közel 2,5 éves kemény munka meg-
hozta eredményét, még nagyobb lendületet adott a további 
célok eléréséhez. Természetesen az elért eredmények Ko-
vács Zsolt edző lelkiismeretes, kitartó munkája nélkül nem 
valósulhatnának meg.

A birkózáson kívül, az idei évben elég „nagynak” érezte 
magát, hogy a motocross sportban is kipróbálja tehetségét. 
Nyáron megkapta az első motorját, majd néhány óra „is-
merkedés” után már a dévaványai motocross pályán rótta 

a köröket. Dévaványán többen motoroznak, kicsik nagyok 
egyaránt, így egy jó kis csapat alakult ki, akikkel akár egy-
egy edzés alkalmával, akár egy versenyen együtt izgulunk, 
drukkolunk, nevetünk és büszkélkedünk. Szeretném ki-
emelni Rizmann József edzőt, aki idejét nem sajnálva, ön-
zetlenül oktatja, egyengeti a kis bajnokok útjait.

Kendének kívánunk az eddigiekhez hasonló szép sikere-
ket, kitartást és elszántságot mindkét sportághoz! Büszkék 
vagyunk rád Kende!

TORNÁSZAINK LETETTÉK NÉVJEGYÜKET
2021. december 1-jén került megrendezésre a gyomend-

rődi Varga Lajos Sportcsarnokban a Magyar Diáksport Szö-
vetség által meghirdetett Diákolimpia körzeti döntője, ahol 
a DSE torna-szakosztálya 15 hölggyel képviseltette magát. 

A tornászok először mérettették meg magukat többek kö-
zött olyan szakmai zsűrik előtt, mint Zsilinszki Tünde juni-
or Európa-bajnok tornász és nemzetközi pontozóbíró. 

A lányok 3 csapatban indultak, mindhárom csapatunk to-
vább jutott a megyei döntőbe. 

I. korcsport, csapat VI. helyezés: -Laskai Zorka, Nagy 
Dorka, Barta Regina, Galgóczi Léna, Kovács Jázmin

I. korcsoport, egyéni: Nagy Dorka IV. helyezés

II. korcsoport, csapat ,,A” csoport: II. helyezés: -Nyiri Tí-
mea Dorina, Szeleczki Imola, Elek Dorottya, Galgóczi 
Árnika, Laskai Dorottya

II. korcsoport, csapat „B” csoport III. helyezés: -Dom-
ján-Zima Blanka, Hajdu Alexa, Bereczki Csenge, Ko-
vács Cintia, Tóth Patrícia

II. korcsoport, egyéni: -Szeleczki Imola III. helyezés

II. korcsoport, egyéni: -Laskai Dorottya IV. helyezés

Edző: Hajtman Erika.

Szeretettel gratulálunk lányok! Büszkék vagyunk rátok!

Laskainé Kiss Alexandra
 koordinátor

DSE HÍREK
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LABDARÚGÁS
2021. november 20. szombat: 13:00

BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Mezőkovácsházi TE - Dévaványai SE 6 - 2  (3 - 1)

30 néző, játékvezető: Vida Sándor.
Mezőkovácsházi TE: 55 Tóth K., - 3 Kapócs 

K. (77 Kócs L. 71’)., 4 Simondán B. (13 Andrej B. 
80’), 7 Györgyi Z., 9 Csende K., - 12 Fenyves M., 16 
Mittnacht T., 10 Mag R., 72 Túri T., - 20 Varga G., 8 
Bíró T. Játékos edző: Bíró Tibor.

Dévaványai SE: 24 Juhász Zs., - 2 Végh T., 3 Pap 
Á., 12 Szarka Sz., 8 Katona I., - 7 Juhász P. (15 Pely-
va Z. 64’)., 9 Feke Balázs., 16 Szeifert Z. (6 Séllei Z. 
49’)., 4 Nyíri A. (20 Hraskó D. 70’)., - 5 Papp D., 17 
Papp V. Játékos edző: Bereczki Árpád.

Sérültek és hiányzók: Kató B., Szalai B.,  Somo-
gyi T., Ernyes R., Elek B., Hőgye B.

Góllövők: Bíró T. 9’., 18’., 56’., Varga G. 24’., Mag 
R. 47’., 78’., ill: Papp V. 45’., Feke Balázs 49’.

Piros lap: Feke Balázs 60’.
Jók: Túri T., Mittnacht T., Mag R., Fenyves M., 

ill:  Végh T., Séllei Z.
Bíró Tibor: Sportszerű csapat ellen még ilyen 

arányban is megérdemelten nyertünk. Jó pihenést 
kívánok mindkét csapatnak!

Bereczki Árpád: Alacsony színvonalú mérkőzé-
sen, megérdemelt hazai győzelem. 

2021. november 13. szombat: 13:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE - Békésszentandrási HMSE
2 - 1  (1 - 0)

30 néző, játékvezető: Mezei Máté.
Dévaványai SE: 24 Juhász Zs., - 11 Horváth B., 

13 Szalai B., 2 Végh T. (3 Szarka Sz. 52’)., 8 Katona 
I., - 7 Juhász P. (15 Pelyva Z. 74’)., 17 Papp V., 4 
Nyíri A. (20 Hraskó D. 70’)., 9 Feke B., - 16 Szei-
fert Z. (5 Papp D. 50’), 10 Szabó E. Játékos edző: 
Bereczki Árpád.

Békésszentandrási HMSE: 1 Buzás B. -  3 Uhljár 
Sz., 6 Mochnács G. (16 Bakró J. 46’)., 14 Virág I., 7 
Balázs M., - 8 Nemcsényi B (17 Kaszás K 77’).,  9 
Dernovics T., 11 Sztricskó B., 13 Balogh M., - 10 
Lós I., 15 Tasi K. Edző: Boér Zsolt.

Góllövők: Szabó E. 6’., 62’., ill: Uhljár Sz. 76’.
Sárga lap: Juhász Zs. 28’., Szabó E. 41’., Horváth 

B. 84’., Papp V. 89’., Feke B. 92’., ill: Balogh M. 40’.
Jók: Szabó E., Szarka Sz., Végh T., Szalai B.,  ll: 

Uhljár Sz., Tasi K., Balázs M., Nemcsényí B.
Bereczki Árpád: Végig kontroll alatt tartottuk a 

meccset, sajnos több ziccert hibáztunk. A vendégek 
gólja után viszont majdnem megbüntetett a foci 
örök törvénye! Gratulálok a játékosaimnak.

Virág Imre csapatkapitány: A rúgott gólunk 
után hittük el, hogy itt pontot is szerezhetünk, saj-
nos a sok hiányzót nem bírta el a csapat. De azok-
nak akik itt voltak nagy gratuláció. 

2021. november 6. szombat: 13:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE – OMTK Rákóczi
3 - 0 JÁTÉK NÉLKÜL!

Dévaványai SE: 24 Juhász Zs., - 11 Horváth B., 
13 Szalai B., 2 Végh T., 8 Katona I., - 7 Juhász P., 

17 Papp V., 4 Nyíri A., 9 Feke B., - 16 Szeifert Z., 
10 Szabó E.,  Cserék: 5 Papp D., 13 Pelyva Z., 15 
Hraskó D. Játékos edző: Bereczki Árpád.

IFI (U19):
2021. november 27. szombat: 12:00

U19 KIEMELT BAJNOKI
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

 Dévaványai SE (U19) - Mezőkovácsházi TE 
(U19)  2 - 5  (1 - 2)

20 néző, játékvezető: Krisán János.

Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 2 Végh T., 
8 Séllei Z., 5 Szarka Sz., 4 Kató E., - 13 Ungi D. (15 
Kovács E. 80’)., 10 Katona I., 11 Juhász P., 7 Hőgye 
B., -  3 Papp D. (6 Polasek L. 66’)., 9 Hraskó D. 
Edző: Tagai Attila.

Góllövők: Séllei Z. 14’., Hraskó D. 74’., ill: Né-
meth F. 35’., 53’., 65’., Bessenyei E. 36’., Ondos J. 87’.

Sárga lap: Németh F. 29’., Szeles G. 60’.

2021. november. 21. vasárnap: 12:00
U19 KIEMELT BAJNOKI

LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Mezőkovácsházi TE (U19) -

Dévaványai SE (U19)
1 - 8  (0 - 2)

10 néző, játékvezető: Szigeti Gábor.
Dévaványai SE (U19): 1 Erdős N., - 2 Végh T., 

8 Séllei Z., 5 Szarka Sz., 4 Kató E., - 13 Ungi D., 10 
Katona I., 11 Juhász P., 14 Csontos B., - 7 Hőgye B., 
9 Hraskó D. Edző: Tagai Attila.

Góllövők: Szabó N 87’., ill: Juhász P 4’., Hraskó D 
45’., 56’., 66’., 69’., 78’., 84’., Végh T. 62’.

Sárga lap: Kanász P 87’., ill: Séllei Z 64’., Végh 
T. 71’.

2021. november 12. péntek: 18:00
U19 KIEMELT BAJNOKI

LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Sárréti Gyöngyhalász GYSE (U19) -
Dévaványai SE (U19)  11 - 0  (5 - 0)

10 néző, játékvezető: Bakos József.

Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 2 Végh T., 
8 Séllei Z., 5 Szarka Sz., 4 Kató E., - 13 Ungi D., 7 
Kovács E., 3 Erdős N., 14 Csontos B., - 10 Hőgye 
B., 9 Hraskó D. Edző: Tagai Attila.

Góllövők: Szilágyi Sz. 3’., 15’., 40’., 50’., 60’., Vad 
Z. 4’., Bereczki B. 37’., 80’., 90’., Fehér Á. 57’.

 2021. november 7. vasárnap: 10:00
U19 KIEMELT BAJNOKI

LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
 Dévaványai SE (U19) - Gyomaendrődi FC (U19)

2 - 4  (1 - 2)
30 néző., játékvezető: Gyebrovszki György.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 2 Végh T., 

6 Séllei Z., 4 Kató E., 13 Ungi D., - 10 Katona I., 14 
Csontos B., 20 Erdős N., 7 Hőgye B., - 5 Papp D., 9 
Hraskó D.  Edző: Tagai Attila.

Góllövők: Hraskó D. 29’., 34’., ill: Szikszai R. 14’., 
Forgács G. 51’., 70’., Kovács A. 71’.

Piros lap: Katona I. 58’.

TAVASZI BAJNOKI RAJT:
2022. MÁRCIUS 5. SZOMBAT., 14:30
MEZŐBERÉNYI LE – DÉVAVÁNYAI SE

HONLAP CÍMÜNK:
www.devavanyaise.hu

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁNNAK

A DÉVAVÁNYAI SE 
ELNÖKSÉGI TAGJAI ÉS
JÁTÉKOSAI A CSAPAT

SZURKOLÓINAK !

DÉVAVÁNYAI SE felnőtt tabella
Helyezés Csapat GY D V Gólkülönb. Pont

1. Végegyházi SE 10 3 0 44-10 33
2. Mezőmegyer SE 9 2 2 46-12 29
3. Mezőhegyesi SE 7 3 3 37-17 24
4. Mezőberényi LE 7 1 5 21-16 22
5. Békésszentandrási HMSE 7 1 5 27-27 22
6. Medgyesbodzás SE 6 4 3 23-15 22
7. Mezőkovácsházi TE 6 1 6 37-28 19
8. Békéscsabai MÁV SE 5 4 4 30-24 19
9. Tótkomlósi TC 5 4 4 23-25 19

10. Dobozi SE 6 0 7 24-34 18
11. Dévaványai SE 5 1 7 27-37 16
12. Csanádapácai Előre FC 2 3 8 15-33 9
13. Kunágota TE 1 3 9 22-60 6
14. OMTK-Rákóczi 0 0 13 13-51 0 DÉVAVÁNYAI SE U19. tabella

Helyezés Csapat GY D V Gólkülönb. Pont
1. Mezőhegyesi SE 9 1 1 54-12 28
2. Szarvasi FC 1905 7 1 3 56-18 22
3. Sárréti Gyöngyhalász GYSE 7 0 1 44-8 21
4. Szabadkígyósi SZSC 4 3 2 25-17 15
5. Gyomaendrődi FC 4 1 5 22-28 13
6. Dévaványai SE 2 0 9 11-31 6
7. Mezőkovácsházi TE 2 0 8 14-40 6
8. Berényi Gyermek FC 2 0 8 10-77 6

DÉVAVÁNYAI SE U17. tabella
Helyezés Csapat GY D V Gólkülönb. Pont

1. Sárréti Gyöngyhalász GYSE 10 0 0 111-8 30
2. Kondorosi TE 8 1 1 60-17 25
3. Gyomaendrődi GYLE 7 1 2 48-21 22
8. Dévaványai SE 0 0 10 7-93 0

DÉVAVÁNYAI SE U16. tabella
Helyezés Csapat GY D V Gólkülönb. Pont

1. Sárréti Gyöngyhalász GYSE 8 0 0 36-8 24
2. Berényi Gyermek FC 7 0 1 67-7 21
3. Körösladányi MSK 4 1 3 30-19 13
8. Dévaványai SE 1 2 5 14-25 5
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Fájó szívvel emlékezünk
Szitás Albert halálának 20. évfordulóján.

Szerető családja

„Bánattal küzd a szívem,
De feledni nem engedem,

Mert emléked itt él bennem,
S ezt énhalhatatlanná tettem.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Bogya Istvánné halálának 1. évfordulójára.

Férje, lányai, fi a, unokái és az egész családja

Fájó szívvel emlékezünk
Id. Papp Béla halálának 3. évfordulójára.

Szerető családja

„Mentél, mert a békéd máshol van 
Bátrabb voltál, mint mi álmunkban 
Eltévedt angyal, aki épp rajtunk gyakorolt
Hova tűntél, mondd?”

Örökké hiányozni fogsz.

„Elmentemn tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”

Fájó szívvel emlékezünk
Pető Ferenc halálának 40. évfordulójára. 

Szerető gyermekei

„Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk,
sok millió szó, melyet felidézve 

könnyes lesz szemünk. 
Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk, 

köszönjük, hogy voltál nekünk”

Megemlékezés

Megemlékezés

Megemlékezés

Telefon: 06/30-484-8211

Horváth Lajos
Polgári

búcsúztató

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik 
Gyányi Ferencné Tóth Krisztina és Gyányi József

temetésén megjelentek, sírjukra koszorút,
virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

•••••
Ezúton mondunk köszönetet minda-
zoknak a rokonoknak, szomszédok-

nak és jó ismerősöknek, akik
Mészár Andrásné Augusztiny Teréz

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút,virágot helyeztek,

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

A gyászoló család

--- Munkalehetőség! ---
Gyulai PIETAS K  . Dévaványai Kirendeltsége

felvételt hirdet, 1 fő férfi  részére.
B. kategóriás jogosítvány előny.

Jelentkezni személyesen a helyi temetkezésnél.
Dévaványa HRSZ 1465 (Köztemető).

Hé  ő - csütörtök: 8-15 óráig, péntek: 8-14 óráig.
Telefon: 06/30-507-65-80.
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Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tá-
jékoztató lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. 
szerkesztőség: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
temény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485-
040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormany-
zat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó. 
Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: 
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadvány-
szerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjte-
mény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2022. JANUÁR 3., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő

betartásával! Csak a 2022. január 3-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: Január 14.  A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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.

Kés élezést vállalok!
Telefon: 06/30-964-56-47

- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Ózonos klímatisztítás
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés
- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

                                              

E-LEARNING TÁVOKTATÁS!
Időnkénti konzultáció lehetséges. 

Kamatmentes részletfi zetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 40 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

Tájékoztató megbeszélés: 2021. december 17. (péntek) 16:30
Helyszín: Múzeum, Dévaványa, Széchenyi u. 8.
Telefon: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

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!

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

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17, 
Szo: 7-12, V: 7-10.

KARÁCSONYI AJÁNLATUNK:
Birkahús,

- marhahús,
- sertéshús, szeletelt bőrős malachús.

Szárnyas húsok:
- pulyka - comb, szárny, mell, zúza,

- kacsa - máj, comb, egészkacsa,
- csirke, - fácán.

Halak: ponty, hekk, busa, afrikai harcsafi lé.
Töltött káposztának való bekavart fűszeres 

darált hús.
Töltött húsok – pácolt tarja

kocsonyának való.
Füstölt termékeink: kolbász, szalámi,

szalonnák, húsok.
Kolbászhúsra (70-30%)

megrendelést felveszünk!

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT! 






